Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden

51e jaargang 2004 afl. 3

BARONIE

„Dat komt wel goed...” (Kringdag Duizel 2004)

MARKIEZAAT

Uw gildekleding en
toebehoren, perfect op maat
gemaakt in eigen atelier.
Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen,
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten
en kleur) en gildekousen tot ver over de
knie (alleen bij ons verkrijgbaar).
Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!
Alle door ons geklede gilden worden
ook door ons onderhouden!

Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België
Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

Wij zijn tevens leverancier van:
 Antieke trapspijlen
 Gietijzeren muurankers
 losse onderdelen voor poorten en hekken
(hekpunten, granaatappels, ringen, krullen, ect.)

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71
Fax (073) 551 69 68. Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak.
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Blinkt uit in vakmanschap
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Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2004:
Particulier abonnement 1 9,50 (indien een machtiging
tot automatische overschrijving is verleend 1 6,50).
Collectief abonnement via gilde 1 6,50.
Indien geen machtiging tot automatische overschrijving
is verleend, wordt voor de incasso van het totaalbedrag
per gilde een vergoeding van 1 3,- gevraagd.
Buitenlands abonnement: 1 11,50.
Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt
geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november
opzegging heeft plaats gehad. Nieuwe abonnementen
kunnen onmiddellijk ingaan.
De redactie houdt zich het recht voor, teksten naar
beste weten en in ieders belang te redigeren.

Even ben je weg, enkele dagen, een week, misschien twee of drie weken, en
dan zit je weer op je eigen stoel, aan je eigen tafel. Uitgerust of ’lekker moe’,
dat hangt van jezelf af, van wat je de rest van het jaar doet, van wat je zelf
graag doet en natuurlijk moet het een beetje mee gezeten hebben. Nieuwe
energie geput, nieuwe ideeën opgedaan? Mooi zo!
Uw redacteuren maakten zich al een beetje zorgen, toen voor de vorige aflevering minder kopij binnenkwam. Nu is het voorjaar nooit zo druk met gildenieuws, maar we hebben toch het gevoel, dat juist in die maanden vóór de
vakantie aan veel plannen gewerkt wordt. Daar wordt de toekomst bedacht
en gemaakt. En daar willen wij als tijdschriftredactie graag bij zijn.
Een tijdschrift gaat per definitie met zijn tijd mee, volgt de ontwikkelingen,
beschrijft ze, zoekt naar de ideeën en personen daarachter. Het biedt ruimte
aan ideeën en reacties van betrokkenen, lokt die eventueel uit. Een typisch
verschijnsel van onze tijd is schaalvergroting. Was het een eeuw geleden nog
vrij normaal, dat een plaats maar één gilde had, door de samenvoegingen is
het thans heel gewoon, dat een burgemeester het wereldlijk gezag vormt voor
4, 6, 8 of nog meer schuttersgilden, die zich bij hun (her)oprichting bewust
verbonden hebben aan een bepaald gedeelte van die huidige gemeente. Hoe
gaat zo’n burgemeester om met dit verschijnsel en wat heeft hij of zij de gildes te bieden of te vragen? Wij starten in deze aflevering een serie interviews
met burgemeesters van zulke gemeenten.
De zes gildekringen in Noord-Brabant hebben al eens opgemerkt, dat de
organisatoren van kring- en vrije gildendagen de laatste jaren op heel creatieve, welhaast uitbundige wijze, hun kwaliteiten ingezet hebben om deze
ontmoetingen iets bijzonders mee te geven, er een spectaculaire gebeurtenis
van te maken. Wellicht onbedoeld is daarmee een drempel gelegd voor met
name kleinere gildes zonder grote financiële reserves en/of gulle sponsors
danwel een uitgebreide kring van vrijwilligers. Het kan altijd beter, mooier,
duurder, met meer zilver en meer bijkomend spektakel. Maar is dat ’meer’
wel zo goed? We zullen hierover in de nabije toekomst eens met wat mensen
over praten.
Met voldoening stellen we vast, dat gildes ons tijdschrift ’herontdekt’ hebben
voor het plaatsen van oproepen. De gedrukte vorm is blijkbaar nog niet
vergeten. Steun de vragers van harte, als u hen kunt helpen!
Door omstandigheden is het ons niet gelukt, deze aflevering op de gewone
tijd te laten verschijnen. Wij bieden daarvoor onze verontschuldigingen aan,
in de verwachting, dat vanaf nu het tijdschema weer gehaald zal worden.
Ad Dams

Van de administrateur
De nieuwe manier van verzenden maakt het nodig, dat de administratie
permanent op de hoogte is van ieders adres. Alleen op die manier kunt u op
tijd en bij de eerste verzending uw Gildetrom ontvangen. Om kosten van
nasturen te vermijden kunt u bij verhuizing uw adreswijziging ook even aan
het administratie-adres doorgeven.
Aan de gildes het verzoek: geef aan de administrateur tijdig door, wanneer
een gildebroeder of -zuster overleden of verhuisd is, en of daarmee het abonnement verandert. Uw administrateur is ook ’maar een vrijwilliger’ ...
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Advertentietarieven worden op aanvrage medegedeeld.
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of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting
De Gildetrom.
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Reportage
Het vendelgebed stamt uit de middeleeuwen

ALLES BIJ HET VENDELEN HEEFT
EEN BETEKENIS
Wie denkt dat het vendelzwaaien door gildebroeders niet méér inhoudt dan het
heen en weer bewegen of ronddraaien van een vlag aan een stok voorzien van een
bol, heeft het helemaal mis. „Goed kunnen vendelen vergt jaren van oefening”,
weet voorzitter Cor Bonants van de Vendelcommissie van de Kring Land van
Cuijk.
door René Klaassen*

„Het zit niet alleen in het ontwikkelen van
kracht in de polsen en armen, maar vooral
in het soepel en gelijkmatig zwaaien van
het vendel. De meeste vendeliers trainen
daarvoor wekelijks.” De vendels - en daarmee ook het vendelzwaaien - zijn zo oud
als de gilden bestaan. Ze hebben een
eigen plek verworven bij deze eeuwenoude broederschappen. Zo duiden de letters van het woord vendel niet alleen de
vlag zelf aan, ze hebben ook ieder voor
zich een eigen betekenis. De letter V staat
voor Vrede, E voor Eendracht en de N
voor Noblesse”. aldus Cor Bonants. „De
letter D staat voor Discipline, E voor Eer
en de L voor Lach en Leven. Al deze
begrippen zijn belangrijk voor de gildebroeders. Het geeft de wijze van omgaan
met elkaar aan en hoe ze in de dorpsgemeenschap willen functioneren”.
Vendelgebed
Ook het zwaaien en draaien van de ven-
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dels zit vol symboliek. „De vendeliers
noemen dat het vendelgebed”, legt Cor
Bonants uit. ”Het begint boven het
hoofd, vandaar gaat het vendel naar
beneden, via schouders en nek, middel,
knieën en enkel en vervolgens weer terug
naar boven. Het ronddraaien van het
vendel boven het hoofd betekent: „vendeliers, hou je sterk in de strijd die komen
gaat en laat de vlag nooit bezoedeld worden door verkeerde daden”. Het draaien
van het vendel om de lendenen stamt
nog uit de tijd van de ridders, die zich
omgorden met hun zwaard om te strijden voor recht en vrijheid. Als het vendel
om de enkels draait, moet de vendelier
ervoor zorgen dat het dundoek de grond
niet raakt. Het vendel moet immers
schoon en rein blijven, zoals ook de vendelier en de andere gildebroeders dat
moeten blijven en geen lage dingen
mogen doen. Zo zijn er in totaal zeventien manieren van zwaaien en draaien

van de vendels bij verschillende plekken
van het lichaam, die elk een bepaald
gedeelte van de strijd tegen een denkbeeldige vijand weergeven. Bij het laatste
onderdeel wordt de vlag opgerold, ten
teken dat de strijd is gestreden en het
werk gedaan.
Wedstrijden
De 32 bij de kring Land van Cuijk aangesloten gilden houden tijdens de kringgildendagen onderlinge wedstrijden vendelen in verschillende klassen. Een jury
beoordeelt de prestaties. Er worden niet
alleen punten gegeven voor onderdelen
als lichaamshouding, de gelijkmatigheid
van zwaaien van het vendel en het al of
niet raken van de grond, maar ook voor
opkomst, groeten en afmars. In totaal
zijn er ruim 150 individuele en groepswedstrijden.
Er zijn twee categorieën van vendelen, de
klassieke, waarbij de vendelier staat én de
acrobatische, waarbij de vendelier kan
knielen, zitten of liggen. Cor Bonants :
„Iedere vendelier vindt het schitterend
om aan wedstrijden mee te doen. Hij kan
tonen waartoe hij na vele uren oefenen in
staat is en tevens kan hij zien hoe anderen het er van af brengen. Het groepsvendelen is voor toeschouwers het meest
spectaculair. Van enige afstand is te zien
hoe de vendels synchroon rondgaan en
op hetzelfde moment boven, links, rechts
of onder de vendeliers zijn”.
■

* Bron: Boxmeers weekblad. Geschreven
door René Klaassen en met zijn toestemming geplaatst.

INTERVIEW
De burgemeester van ...
De redactie van de Gildetrom heeft het plan de komende tijd interviews te publiceren,
waarbij burgemeesters van steden en dorpen aan het woord komen met veel gilden of
opmerkelijke gilden. Als eerste is de burgemeester van Oirschot, Frits Speetjens, aan de
beurt.

DE BURGEMEESTER VAN
OIRSCHOT, MR. G.G.I.M.
(FRITS) SPEETJENS
Na een warm onthaal laat Frits zijn prachtige monumentale huis zien en na een
rondleiding in zijn tuin, waar ook nog een klein boerderijtje blijkt te staan, komen
we uit in zijn huiskamer. Met trots verwijst hij naar zijn toespraak ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de ’Kring van Schuttersgilden het Kwartier
van Oirschot’, waarin hij de toehoorders wees op de oprichter van deze kring,
zijn voorganger burgemeester Jansen en de oprichting van kring Maasland door
de toenmalige burgemeester van Berlicum, de heer Van Rijckevorsel. Het toeval
wil dat een schouw uit kasteel Wamberg te Berlicum zijn huiskamer siert en dat
vanaf zijn boekenkast burgemeester Van Rijckevorsel op deze schouw neerkijkt.
door Henk van Hout en Ad Dams

ling: iedereen kan lid worden. Dat is nog
eens modern! Ik ben trots gildeman te
zijn; en trots op onze 8 gilden”!
Nauw bij het gildewezen betrokken
Sinds 1982 is Frits Speetjens erelid van
het Sint Catharinagilde uit Den Dungen.
Een paar keer heeft hij deelgenomen aan
het koningschieten van de groep Dommeldal. Dit is een samenwerkingsverband van de gilden uit Liempde, Schijndel, Sint Michielsgestel en Den Dungen.
In 1985 werd hij koning van deze groep.
In 1990 werd hij benoemd tot eredeken
van het Sint Sebastiaansgilde in Oirschot.

De toren van Oirschot
„Dat doe ik met veel plezier. Mijn vrouw
Josée behoort tot de Vrienden van dat
gilde” zegt hij vol trots en hij vervolgt:
„Sinds 1995 ben ik de (eerste) voorzitter
van de stichting Cultuurfonds van de Brabantse Schuttersgilden. In Oirschot werd
subsidie verleend op de aankoop van het
oudst bekende koningsschild van Sint
Sebastiaan uit 1613. Koning was toen
André Courtois, een lid van het Oirschotse Kapittel. Een priester dus; hij was
als musicus aan onze Sint Petruskerk verbonden. Daarom staat er o.a. een stukje
muziekschrift op het schildje en vele
andere curieuze dingen”.
Culturele kroonjuwelen van Brabant
„De gilden behoren tot de culturele
kroonjuwelen van Brabant. En niet
alleen als onderdeel van ons culturele
erfgoed; nee, onze gilden zijn levend en
eigentijds. De tradities mogen dan wel
oud zijn, hun functie is meegegroeid met

Burgemeester mr. G.G.I.M. Speetjens
Een trotse burgemeester
Hij is er trots op dat hij nu burgemeester
mag zijn in een gemeente waar het initiatief werd genomen om een kring op te
richten en waar in zijn huis de link wordt
gelegd met een ambtsgenoot uit Berlicum, die Kring Maasland oprichtte.
„De acht gilden zijn een sociale en culturele rijkdom voor onze gemeente. Ze worden dan ook erg gewaardeerd door de
dorpse gemeenschappen. Ze geven een
eigentijdse invulling aan hun samenbindende kracht. Ze zijn gezellig en sportief,
maar ook net dat stukje protocol en chique wat bij zo’n eerbiedwaardige en eeuwenoude ’club’ hoort. En niet te vergeten:
democratisch van structuur en samenstel-
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De gemeentehuis van Oirschot

de tijd. Ze staan als sociaal bindmiddel,
fier en prompt, midden in onze samenleving. Men is trots op de generaties die
hun voorgingen, trots op hun dorp, trots
op hun kerk. Maar net zo trots zijn dorp
en kerk op hun gilden! Een gilde, dat zich
vernieuwt en verjongt qua activiteiten en
qua leeftijd is en blijft eigentijds, ondanks
de eerbiedwaardige leeftijd van het gilde
als instituut. Of om het nog sterker te
stellen: alleen gilden die zich vernieuwen
en aanpassen zullen voortleven in de toekomst. Want anders dreigt de folklorisering die op de lange termijn inhoudsloos
kan worden en uithollen. Gilden die zich
dit realiseren zullen geen last hebben van
fossilisering en anachronismen. Nee,
dynamiek en jonge spontaniteit zullen
gilden moeten kenmerken. Als ze de
tekenen van deze tijd blijven verstaan dan
wenkt er nog een lange toekomst van
broederschap voor de leden en van gezelligheid voor ons allemaal”.
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Overleg en samenwerking
Na de gemeentelijke herindeling, nu al
weer zo’n zeven jaar geleden, kreeg Oirschot acht schuttersgilden binnen zijn
nieuwe gemeentegrenzen. Daarmee
werd groot-Oirschot een van de gemeenten met het grootste aantal schuttersgilden binnen zijn grenzen. Iets waar Oirschot heel erg trots op moet zijn. De gilden waren en zijn nu nog elk binnen hun
eigen dorpskern, deelgemeente en/of
buurtschap actief. Ze zijn niet gericht op
een bepaalde beroepsgroep. Wel is het
zo, dat bij bepaalde gilden veel agrariërs
lid zijn en dat het Sint Sebastiaansgilde
uit Oirschot ’herenguld’ wordt genoemd, omdat van dit gilde traditiegetrouw de pastoor en de burgemeester lid
zijn. De gilden hebben een zeer goede
relatie met de burgemeester. Dit komt
waarschijnlijk omdat al een aantal generaties burgervaders de gilden een warm
hart toedroegen, hetgeen voor Frits
Speetjens natuurlijk niet anders is. Zowel

de Oirschotse als de Beerse gilden
komen een aantal keren per jaar bij
elkaar om hun gemeenschappelijke
belangen met elkaar af te stemmen en in
Oirschot is er een Stichting die de belangen behartigt van een gilde, als dat zou
dreigen op te houden te bestaan. De
hoofdlieden van de vier oud-Oirschotse
gilden vormen het bestuur van deze
Stichting. Ook bestaan er in de voormalige twee gemeenten schietwedstrijden
om wisselschilden. Al kort na de gemeentelijke herindeling heeft Frits Speetjens
het initiatief genomen om de Oirschotse
en Beerse gilden aan tafel te krijgen om
waar mogelijk wat nauwer samen te gaan
werken. Na een tweetal vergaderingen is
dit overleg gestaakt. Zowel Oirschot als
de Beerzen was (nog) niet toe aan een
reguliere samenwerking. Toch zijn de
banden nauwer geworden. De acht gilden bezoeken voortaan elkaars koningschieten en sinds een jaar of drie wordt
de kampioen van Oirschot onder acht
gilden geschoten. Bovendien is er een
gemeenschappelijke wedstrijd om het
De Kroon wisselschild. Ook het overleg
is sinds 2004 weer op gang gekomen en
zal eenmaal per jaar in januari plaatsvinden. De verschietingen om de andere
wisselschilden gebeurt nog als voor de
gemeentelijke herindeling, zowel door de
vier afzonderlijke gilden uit de Beerzen
als die van Oirschot.
Schietterreinen en activiteiten
Oirschot heeft zeven kruisbooggilden en
een handbooggilde. Ze hebben allemaal
prachtige schietterreinen; sommige in
eigendom en bij andere wordt het tegen
een vergoeding beschikbaar gesteld door
de gemeente. Soms worden de accommodaties ook door andere verenigingen
gebruikt, zoals bij Sint Joris Oirschot al
meer dan dertig jaar voor bijvoorbeeld
buurtvoetbal en voor sportdagen van de
schooljeugd. Naast kruis- en handboogschieten houden de gilden zich bezig met

vendelen, trommelen, bazuinblazen en
volksdansen. Deze laatste activiteit is
wegens gebrek aan belangstelling met
uitzondering van de stokkendans sinds
een paar jaar gestaakt.
Een exploitatiesubsidie krijgen de gilden
niet. Ze kunnen wel een beroep doen op
een jaarlijkse (kleine) waarderingssubsidie. Een aantal gilden proberen de kas te
spekken door het organiseren van activiteiten waaronder de Kunst, antiek en
vlooienmarkt die dit jaar voor de 40e
keer wordt gehouden, een bloemenmarkt
op Koninginnedag en schietwedstrijden
voor niet-gildebroeders en zusters. Verder openen sommige gilden hun deuren
door gezelschappen in de gelegenheid te
stellen onder begeleiding een wedstrijdje
te schieten. Dit is dan vaak in het kader
van een bedrijfsfeest of familiefeest en de
gilden proberen op deze wijze hun activiteiten te propageren. In Oirschot zijn
de Culturele Raad en het Oranje Comité
zo’n 25 jaar geleden op initiatief van de
gilden opgericht.
Gildemonument
De Oirschotse gilden zijn bezig met de
realisatie van een kunstwerk dat refereert
naar de vier gilden uit oud-Oirschot. De
Beerse gilden zijn wel uitgenodigd om er
een gezamenlijk project van te maken,
maar hebben van medewerking afgezien.
Het kunstwerk nadert zijn voltooiing.
Het is een plastiek, dat bestaat uit vier
delen met afbeeldingen van gilde-activiteiten, waarmee de afzonderlijke gilden
zich kunnen identificeren.
Na nogmaals zijn trots over de acht Oirschotse schuttersgilden te hebben uitgesproken, het aanbieden van de DVD,
welke ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van De Gildetrom over de Brabantse gilden werd gemaakt en het in
ontvangst nemen van het boek over zijn
eigen gilde nemen wij afscheid van een
gastvrije burgemeester Speetjens.
■

PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD
Gildebroeders
Wij zijn Viktor en David van Schijndel, 15 en 12 jaar oud en sinds 5 jaar lid van het Sint-Sebastiaangilde in Oss.
Omdat onze ouders ook lid zijn van het gilde werden wij al op jonge leeftijd betrokken bij het gilde.

Viktor
Iedere zaterdagmorgen wordt er bij ons thuis door de tamboers onder leiding van Wim
Brocks geoefend. Toen ik 5 jaar geleden bij het gilde kwam vond ik het wel leuk om ook te
gaan trommen. Na enige tijd kon ik al verschillende marsen spelen en vol goede moed ging
ik naar de kaderdag in Maren Kessel, waar ik de 3e plaats behaalde. Met de overige jeugd
tamboers heb ik mee gedaan aan enkele wedstrijden en ook nog een prijs gehaald. Heel leuk
vond ik de recordpoging trommelen. Met heel veel tamboers moesten we toen 3 marsen
spelen. Toen leek het me toch leuker om te gaan vendelen en heb toen een paar keer les
gekregen in Nuland. Ik heb toen meegedaan aan onze eigen georganiseerde kaderdag. Hier
behaalde ik ook een prijs en deed ervaring op voor de eerste wedstrijd. Bijna altijd doe ik
bij officiële gebeurtenissen de vendelhulde. Ik zou het wel fijn vinden als er wat meer vendeliers bij ons gilde zouden komen. Met vendelen heb ik ook meegedaan aan de recordpoging
vendelen in Berlicum. Dit vond ik ook erg leuk. Tijdens het Prom-concert in Oss, heeft het
gilde van Oss samen met het gilde van Ravenstein een vendelshow gegeven. Zij hebben
toen voorgesteld om bij hun te komen oefenen. In het jaar dat ik nu meedraai in Ravenstein heb ik héél véél geleerd, maar helaas dit jaar nog geen prijs. Maar....ik ga stug verder en soms doe ik ook nog wel eens met de tamboers de Burlesco slaan.

David
Net als mijn broer ben ik 5 jaar bij het gilde. Eerst was ik lopertje bij het gilde, dat hield in
dat ik voorop liep met een bordje, ik moest op de kerkdeur kloppen bij een gildemis en ik moest
de pijlen halen bij het koningsschieten. Heel even heb ik geprobeerd te trommelen dat leek mij
wel leuk, maar toen ben ik onder trompetles gegaan en nu blaas ik voor het tweede jaar bij het
gilde als enige bazuinblazer op de bazuin. Het mooiste, maar ook het spannendste vind ik als
we in de meimaand met 3 gildes de Sint Jan in Den Bosch binnen gaan, en ik als enigste
bazuinblazer met de tamboers meeblaas. Dat klinkt heel mooi in die grote kathedraal en toen
we naar buiten liepen kreeg ik applaus. Ik heb ook al aan wedstrijden voor bazuinblazen meegedaan. Ik zou het erg leuk vinden als wij bij het Sint Sebastiaangilde nog enkele (jeugd)bazuinblazers erbij zouden krijgen, want alleen is ook maar alleen.

Te gek!
Kort voordat bekend wordt, of je geslaagd bent voor je eindexamen, houden wij van
de Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard een galabal. Netjes in het pak
komen we nog eens naar school en de meesten op een speciale manier. In sportwagens, old-timers, op zware motoren, in een opvallende truck, brandweerwagen of
andere enorme voertuigen. Mijn zussen hadden dat allemaal al meegemaakt (met
een Rolls en een Harley), maar omdat ik jeugdvendelier ben bij Martinus Waalre,
wilden de vendeliers, de tamboers, de hoofdman en de hoofdvendelier en nog een stel
anderen iets aparts doen: mij in vol ornaat wegbrengen.
Dat was nog nooit vertoond en dus heel apart, maar dat ze voor mij allemaal op
kwamen dagen: te gek!
Willem Dams
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KRINGNIEUWS

deken Ton de Jong, schatbewaarder Rolf Fanchamps en de
ouderlingen Piet van Hees en Sjef Willems.

Kwartier van Oirschot
Hoofdvaandel Wintelre geveild
In de eerste aflevering (2004, blz. 13) was al bericht, dat het
hoofdvaandel van het gilde van Onze Lieve Vrouw en de H.
Willibrordus uit Wintelre door ’verkoop’ in handen was gekomen van Henk van Asten. Door omstandigheden werd daarbij geen foto geplaatst. Dit manco is bij deze verholpen.

Jubilaris Pierre Driesser samen met scheidend hoofdman Ad Otten

Henk van Asten ontvangt het hoofdvaandel
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Pierre Driesser is een gouden gildebroeder
Een hele dag glunderen en met volle teugen genieten van de
welverdiende aandacht. Zo beleefde de 89-jarige Pierre
Driesser de feestelijkheden rond zijn gouden jubileum bij het
Hilvarenbeekse Sint Jorisgilde. „Maak er maar niet zo’n
drukte van”, had de altijd bescheiden jubilaris het gildebestuur van tevoren laten weten. Deze raad van de oud-deken
en oud-ouderling van het gilde kón het bestuur echter niet
opvolgen. „Want”, zo memoreerde Ad Otten, die op deze dag
als hoofdman werd opgevolgd door Louis van Hest, „deze
jubilaris heeft voor het gilde ontzettend veel betekend. In
bestuursfuncties, bij alle activiteiten die het gilde heeft georganiseerd en ook door zijn kwaliteiten als kruisboogschutter.”
Pierre heeft altijd enthousiast meegedaan met de onderlinge
competitie en was ook op hoge leeftijd nog een van de beste
schutters. Nog twee weken geleden liet hij veel jongere gildebroeders zien waar het bij het schieten om gaat: rust en een
vaste hand. Om de duizenden rozen die hij in die 50 jaar
heeft geschoten te symboliseren kreeg Pierre van alle partners van de gildebroeders een roos aangereikt. Zijn kinderen
brachten een prachtig zilveren cadeau mee, een schild met
het gildewapen en de gegevens van de jubilaris er in gegraveerd. Het kringbestuur van het Kwartier van Oirschot en
gildebroeders van andere gilden uit Hilvarenbeek en omgeving kwamen Pierre tijdens een levendige receptie in het gildehuis de Zwaan feliciteren. Zij waren daar ook om een toost
uit te brengen op de bestuurswisseling. Ad Otten is vanaf
1995 hoofdman van het Sint Jorisgilde geweest en heeft in
die negen jaar met volle overtuiging op de bres gestaan voor
het gilde en in het verband van het Kwartier van Oirschot.
Hij kan een bloeiende vereniging overdragen aan opvolger
Louis van Hest. Ad had voor alle gildebroeders een prachtig
cadeau dat geheel bij hem past. Het was een in eigen beheer
uitgegeven overzicht van alle koningen die het Sint Jorisgilde
sinds de zestiende eeuw heeft gekend. Er bestond al een
inventarisatie maar die is vorig jaar aangevuld door gildebroeder Ton de Jong. Van zowel het koningszilver als van de
koningen zelf zijn veel nieuwe gegevens gevonden. Het
bestuur van het Sint Jorisgilde is grotendeels vernieuwd.
Henk van Beusekom is als deken-schrijver opgevolgd door
Hans van de Kerkhof. Koning is Paul Werrelmann, eerste

Sint Sebastiaan Tilburg bestaat 500 jaar
Als er niet een heel duidelijk gedateerde oprichtingsakte of
oorspronkelijke gildekaart is, dan is het natuurlijk heel moeilijk om zekerheid te hebben over de ouderdom van een gilde.
De oudst bekende kaart van het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III in Tilburg werd in
1652 door de heer van Tilburg gegeven maar, zoals hij uitdrukkelijk vermeldde, aan een gilde dat al eerder door zijn
voorouders van een reglement was voorzien. Inderdaad zijn
er al koningsschilden bewaard uit de periode omstreeks 1550
en vermeldingen van een altaar voor Sint Sebastiaan met
broederschap zijn er al eerder. De oudste is die in een testament van ’pynxtavent’ (25 mei) 1504. Die datum vond men
in Tilburg het herdenken waard. Op zaterdag voor Pinksteren (29 mei) van dit jaar 2004 werd in de Heikese kerk dan
ook een plechtige H. Mis opgedragen met als hoofdcelebrant
Mgr. Hermenegild Noyens, emeritus abt van Tongerlo en
zojuist afgetreden abt-generaal van de Orde der Norbertijnen. Zo werd gevierd dat 500 jaar geleden een bedrag van
één stuiver werd nagelaten aan het Sint Sebastiaansaltaar in
de voorganger van deze kerk, die toen al door de ’Witheren’
van Tongerlo werd bediend. Deze H. Mis werd bijzonder
opgeluisterd door de eerste uitvoering van een nieuwe compositie voor gemengd koor, solisten, orgel en waar dat mogelijk is koperkwintet en pauken, van de jonge Tilburgse musicus Arjan van Baest. Het betreft een ’gildeviering’ bestaande
uit drie delen: een instrumentale ’intrade’ ofwel muziek bij
het binnenkomen in de kerk, een offerzang tevens ’in memoriam’ voor de overledenen van het gilde, en een nieuwe toonzetting van het gebed om zegen over het staatshoofd: ’Domine
salvam fac reginam nostram…’. Het Sebastiaansgilde heeft
dit werk bedoeld als feestgave aan alle schuttersgilden in Brabant of daarbuiten, die het ter beschikking krijgen om het
waar dat hen past uit te (laten) voeren. Inlichtingen over de
wijze waarop men de partituur kan bekomen kunnen verkregen worden bij G. Steijns, Burgemeester Suijsstraat 54,
5037ME Tilburg (013 4675825) of via de website van het
gilde: www.sintsebastiaan.com. Natuurlijk is het bij deze
Eucharistieviering niet gebleven. Na een vendelgroet aan abt
Noyens en zijn concelebranten en de loco-burgemeester van
Tilburg, mevrouw Els Aarts-Engbers, werd er die dag nog
gerecipieerd en geteerd zoals dat een goed Brabants gilde
betaamt. Maar in de loop van de maand mei was er al een
aantal andere onderdelen van de viering geweest. Op 2 mei
werd door de wethouder voor cultuur en met een inleiding
van mevrouw Jette Jansen-Beij in het kunstcentrum FAXX
een tentoonstelling geopend over het historisch erfgoed van
het gilde en meer speciaal het werk van de kunstenaars die
met het gilde verbonden waren en zijn. Deze expositie werd
door de bezoekers zeer geprezen. Alle Tilburgse gilden, ook
die uit de kernen Berkel-Enschot en Udenhout hebben op 15
mei hun krachten gemeten in een bijzonder geanimeerde ver-

broederingswedstrijd. Op 22 mei werd gevierd dat het gilde
een aanzienlijk deel van die 500 jaar het predikaat ’Koninklijk’ mocht voeren. Toen kwamen de enige drie andere
koninklijke handboogschutterijen uit Nederland (’Amicitia’
uit Schijndel, ’Concordia’ uit Amsterdam en ’Sint Sebastiaan’ uit Maastricht) naar het gildehuis ’Boerke Mutsaerts’
om daar volgens een reglement uit 1849 voor de handboogwedstrijden op ’t Loo om de hoogste eer te strijden. Naar
aanleiding van de deelname van Sint Sebastiaan aan deze
wedstrijden was koning Willem III immers beschermheer
geworden en had hij in 1852 het predikaat ’Koninklijk’ verleend. Een schutter uit Schijndel schoot de fraaie vogel af en
werd ’koninklijk koning’. Het gilde heeft bij gelegenheid van
het jubileum ook gemeend een gebaar te moeten maken naar
twee groepen in de Tilburgse samenleving, die het waard zijn
gesteund te worden: mensen die nog aan het begin van het
leven staan en zij die daarvan naar verwachting binnen korte
tijd afscheid zullen moeten nemen. Middels een actie van de
eigen Jan Kruijssen Stichting is geld bijeengebracht voor een
nieuwe hoofdtent voor een scoutinggroep en voor videoapparatuur ten behoeve van een hospice voor terminale patiënten. Zo is ook de sociale zijde van de traditionele betekenis van
het gilde in deze mooie jubileumviering aan bod gekomen.

Applaus voor de vendelgroet voor de kerk van ’t Heike op 29 mei 2004
V.l.n.r. vooraan: Kringvoorzitter Hans Schreuder, Joop Sleddens en Ton
van de Vrande, keizer en koning van Sint Sebastiaan, pastoor-deken A.
Brouwers, loco-burgemeester mevrouw Aarts-Engbers, Mgr. Hermenegild
Noyens en pastor D. Hendrickx.
Zilveren jubilaris bij het gilde Sint Joris Diessen
Tijdens de teerdag op maandag 26 april 2004 werd Antoon
van den Hout gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap van
gilde Sint Joris Diessen. Antoon van den Hout is een trouw
lid bij het kruisboogschieten en ook als er een beroep op hem
wordt gedaan bij evenementen. Daarom is hem door de
koning en hoofdman van het gilde Sint Joris de erespeld voor
het 25-jarig lidmaatschap uitgereikt.

daardvaandel. Het oude was
slecht en niet meer te repareren.
Het was de wens om een afbeelding van het Sint Joris uit 1764,
het logo van de gemeente Goirle
en het familiewapen van Karel
van Malsen, Heer van Tilburg
en Goirle, die op 10 januari
1569 het gilde bevestigde, in het
vaandel op te nemen. Na veel
informatie over stof, ontwerpen
en een bezoek aan de Cistercienzers Abdij Onze Lieve Vrouw
van Nazareth in het Belgische
Brecht, een gesprek met zuster Daar komt het gilde, maakt
Geertrue, waren wij overtuigd plaats voor het gilde
op de juiste plaats te zijn om al
onze wensen voor een mooi en degelijk vaandel in vervulling
te laten gaan. Intussen was het ook duidelijk dat het een pittige investering zou worden. Besloten werd een subsidieaanvraag te doen bij het Tivolifonds,V.S.B. fonds en het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Wat voor ons met een positieve bijdrage werd gehonoreerd. Met een eigen bijdrage en een paar
andere begunstigers was de begroting rond. Twee gildebroeders maakten een nieuwe stok met een afbeelding van Sint
Joris uit de kathedraal van Barcelona, met toebehoren voor
de standaardrijder. Zo kon op 23 augustus 2003, de statiedag
van het gilde, na de dienst in de Mariakapel van Mill-Hill een
prachtig nieuw standaardvaandel overhandigd worden aan
standaardrijder Simon de Brouwer, die dat jaar 25 jaar lid en
standaardrijder was. Op 17 mei 2004 heeft het gilde de vendelgroet gebracht bij de zusters in Brecht als dank voor het
prachtige werk. Hartelijk dank aan alle sponsors voor hun
bijdragen. Zij maakten het weer mogelijk om een stuk cultureel erfgoed in stand te houden.
Sint Odulphusgilde schiet kermis open
De Bestse kermis is een van de grootste kermissen van
Nederland. Jaarlijks trekt deze zo’ n 275.000 bezoekers. Het
Sint Odulhusgilde wordt ieder jaar uitgenodigd deze symbolisch open te schieten. Daarvoor brengt het gilde een bezoek
aan de schietattractie van Co Lahnstein. Voor ieder lid is er
een herinneringsmedaille. Bovendien ontvangt de beste
schutter onder de gildebroeders een fraaie wisselbeker. Dit
jaar had vendelier Theo Schepens het vizier het beste gericht.
Charles Sol werd tweede en Piet Goevaers derde.
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Koning Toon de Vet van het Sint Odulphusgilde legt aan om de Bestse
kermis open te schieten

Kempenland
Antoon van den Hout in het zilver
Nieuw standaardvaandel bij gilde Sint Joris Goirle
Al jaren was er een wens bij het gilde voor een nieuw stan-

Sint-Jorisgilde Bladel schiet om Henk Breeveld
Wisseltrofee
„En het is altijd zo’n mooie dag, de mooiste van het jaar ”,

was de verzuchting van verscheidene gildeleden toen op de
jaarvergadering van het Sint-Jorisgilde van Bladel besloten
werd het jaarlijkse koningschieten om te zetten in een tweejaarlijks festijn. Men vond wel dat het tussenliggende jaar
opgevuld moest worden. Dit gebeurde na inspraak van de
leden door in dat jaar te gaan schieten voor een dagkoning,
een vrije koning die op die dag wel de lusten van het koningschap mag proeven, maar niet de lasten moet dragen van een
jarenlang lidmaatschap van de overheid. Een programma
zoals bij het Europees koningschieten was vlot opgesteld, eredeken Henk Breeveld schonk een wisselprijs: ’de Henk Breeveld Wisseltrofee’, en de mooie
dag was gered.
Op 13 juni 2004 namen 23
schutters deel. In de eerste
ronde verdeeld over drie bomen,
waarna de finale volgde voor
negen schutters, vijf gildezusters
en vier gildebroeders. Het was
een spannende strijd die na 52
schoten, waarvan 48 rake schoten, gewonnen werd door Rika
van de Boomen. Aan haar werden de wisselprijs en de bloemen uitgereikt door eredeken
Rika van de Boomen
Henk Breeveld waarna het gilde
met een hapje en een drankje
nog geruime tijd bleef nabuurten.
Gilde van het Heilig Sacrament Bergeijk heeft nieuwe
koning
Het gilde van het Heilig Sacrament heeft op de laatste teerdag 3 jubilarissen geëerd. Het 25-jarige jubileum was voor de
heren Jan Royackers en Frans van Ekert. Het 40-jarige jubileum was weggelegd voor Harrie Daris. De laatste werd door
het gilde thuis bezocht en ontving een vendelgroet. Hierna
werd Harrie met een oldtimer naar de kerk gebracht, waar
het gilde assisteerde in de mis. De families van de jubilarissen
waren hierbij aanwezig.
Op de teerdag werd deze keer ook voor koning geschoten.
Zes gildebroeders streden om het koningschap. De koningsvogel werd zeer snel naar beneden gehaald: na 18 schoten
werd Jos de Haas de nieuwe koning. De nieuwe koning heeft
reeds een schitterend schild geschonken Verder is te berichten, dat het gilde werd uitgenodigd om op 29 mei de mis op
te luisteren in de Sint Jan te Den Bosch. Dit in het kader van
de Maria-maand. Bijna alle gildebroeders en -zusters hebben
hieraan deelgenomen. Voor het gilde was dit de eerste keer,
dat het een mis in de Sint Jan mocht opluisteren.
Het gilde was ook gastheer voor ambtenaren van de gemeente
Bergeijk op 10 juni. Deze hadden een ’ambtenarendag’ en
een onderdeel hiervan was een ontmoeting met het gilde.
Voor velen was dit een eerste kennismaking. Men kreeg o.a.
uitleg over het gilde en het gildewezen. Tevens bestond voor
hen de mogelijkheid om met groot- en kleinkalibergeweren
te schieten. Ondanks het slechte weer was het een groot succes.
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rencentrum en dus na 38 jaar hun vertrouwde huisje zouden
gaan verlaten, nam ’de guld’ het voortouw voor een traditionele overtrek met de hoogkar en ’nen Bels’ en ’wa volk’. En
zo geschiedde.
Er kwamen wat paraplu’s aan te pas om het uitwendige droog
te houden (kennelijk was de worst voor Clara niet aangekomen), maar dat mocht de pret niet drukken. De buren, de
guld, de pastoor, het gemeentebestuur, een trekzakspeler en
vertegenwoordigers van andere verenigingen verzamelden
zich in gildehuis de Doelen en trok naar de Dirck van Hornelaan 5 om het paar uit te halen. Het paar was daags tevoren
ingelicht en had zich in passende kledij gestoken.
Een rondgang langs diverse etablisementen en wat rondjes
koffie en broodjes later werden Sjef en Miet ’afgeleverd’ bij
De Hoevenakkers, met uitzicht op het standbeeld voor hun
roemruchte medegildebroeder Paul Bijnen. ’Hul Woldere’
wenst hun ’den aord’ op deze plek.

Sjef en Miet van Tongeren worden afgehaald
Sint Jorisgilde Heeze vierde 575-jarig bestaan
Zaterdag 24 april 2004 herdacht het Sint Jorisgilde Heeze
dat zij 575 jaar geleden werden opgericht. Dit feit werd op
een speciale manier herdacht. ’s Morgens verzamelden de
gildebroeders zich in het gildehuis ’De Gouden Leeuw’.Vandaar ging men in vol ornaat naar de kerk. De H.Mis werd
opgeluisterd met zang van het koor „Levensvreugd”. Speciaal ter gelegenheid van Sint Jorisdag had pastoor Mutsaers
het, pas herontdekte, kazuifel van de Heilige Sint Joris aan.
Dit kazuifel stamt uit begin 1500. Na de H.Mis werd er
gevendeld voor de pastoor. Vervolgens gingen de gildebroeders met slaande trom en vliegend vaandel naar het gildeterrein De Santen aan het Sint Jorispad. Hier werden ze al opgewacht met koffie en belegde broodjes. Na het eten werd de
wisseltrofee verschoten. Deze werd gewonnen door Wim
Snoeijen (regerend koning).
Om 13.00 uur begon de open dag. Het Sint Jorisgilde liet
zich van haar beste kant zien. Alle onderdelen van het gilde
kwamen aan bod. Schieten met diverse kalibers geweren,
kogels gieten, vendelen en trommen. Ook was er een tentoonstelling ingericht met de oudheden van het gilde. Alle, in

Jonge deelnemers Jeugdgildedag
Op 16 mei hebben de tweelingbroers Bart en Geert Vervest
voor het eerst deelgenomen aan de jeugdgildedag te Gerwen.
Het gilde van het Heilig Sacrament Bergeijk vindt het belangrijk dat er deelnemers voor een dergelijk evenement zijn. De
broers vielen helaas niet in de prijzen, maar zijn een ervaring
rijker geworden.
Op de hoogkar
Sjef en Miet van Tongeren- van de Moosdijk zijn binnen het
gilde van Sint Martinus Waalre (en in tal van andere verenigingen) bekende personen. Toen dit voorjaar bekend werd,
dat ze een plekje gezocht en gevonden hadden in het oude-

Het vaandel uit 1922

grote aantallen opgekomen, bezoekers konden kennismaken
met het fenomeen gilde. Vooral de tentoonstelling kreeg veel
aandacht. Er werd een film vertoond van het koningschieten
op 22 augustus 1946. Tijdens de open dag werden een aantal
begunstigers gehuldigd die vele jaren begunstigers zijn. Te
weten: Arno Driessen en Henk Bosman 25 jaar. Bernard van
Lierop, Adriaan van Lierop en Gerard Scheepers 40 jaar.
Speciaal zij vermeld dat mw. Scheepers (echtgenote van de
overleden gildebroeder Wim Scheepers) met haar zoon en
schoondochter naar deze open dag kwamen om het nieuwe
gildegeweer in gebruik te nemen. Ter nagedachtenis aan Wim
heeeft men het geweer het Wim Scheepers geweer
genoemd.
De vele bezoekers hebben met volle overgave aan de diverse
activiteiten deelgenomen. Er waren dan ook vele leuke prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de Heezer winkeliers. Tijdens de viering heeft de regerend koning Wim Snoeijen zijn koningsschild aangeboden. Het zilveren schild trok
veel belangstelling op de tentoonstelling. De gildebroeders
en begunstigers met hun partners kwamen ’s avonds bij
elkaar in de accommodatie van handboogvereniging ’Rozen
van Oranje’. Dit in het kader van de uitwisseling met verenigingen uit Heeze. De leden van de handboog waren al een
keer komen kennismaken met het Sint Jorisgilde.
Na een gedegen uitleg van de aanwezige instructeurs werd er
een volledige competitie afgewerkt. Er waren zeer getalenteerde schutters onder de gildemensen. Na het afkampen
werd mevrouw Rinny Verest met 48 punten winnaar bij de
dames en bovendien algeheel winnaar. Bij de mannen werd
Jan van Lierop sr. winnaar met 46 punten. De inzet van de
gildebroeders en enkele zeer actieve begunstigers werd meer
dan beloond. Het werd een zeer geslaagde Sint-Jorisdag.

even koning te zijn, maar bij nadere bestudering met verrekijker bleek er nog een klein stukje vogel niet afgeschoten te
zijn. Toon Dijstelbloem zorgde met een welgemikt 41e schot,
dat ook dat laatste stukje viel, waarmee hij zich de komende
3 jaar koning van het Sint Joris - Sint Barbara Gilde mag
noemen. Na de felicitaties werd hem geheel volgens traditie
de koningsvogel omgehangen. Voorafgegaan door een trotse
en nieuwe koning werd weer in optocht vertrokken naar het
Gildehuis, waar nog menig uurtje de goede afloop van het
koningschieten werd gevierd. Toon Dijstelbloem is geen
onbekende in de Mareser gemeenschap. Hij is 54 jaar, geboren in Geldrop, gehuwd en heeft een zoon, die ook actief lid
van het gilde is. Hij woont sinds 1973 in Maarheeze en is
sinds 1984 als bazuinblazer een gewaardeerd lid van het
gilde. In het dagelijks leven is Toon Dijstelbloem zelfstandig
ondernemer in de bouwwereld. Hij was nu al in verschillende
commissies actief bezig met het organiseren van de Kringgildendag 2007. Mede door zijn koningschap zal, met alle
andere gildeleden, het organiseren van deze Kringgildendag
een extra stimulans zijn voor de komende 3 jaar.

Toon Dijstelbloem nieuwe koning van het gilde
Jubileum-insigne Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad
Voor de viering van het feit, dat het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad 50 jaar geleden herleefde werd een speciaal
insigne ontworpen en gemaakt door de gildebroeders Stefan
van Oppenraay en Wil van der Linden. De eerste vijf exemplaren werden eerder dit jaar uitgereikt, zoals bericht in de
vorige aflevering.

Beeld van de tentoonstelling
Toon Dijstelbloem koning Sint Joris - Sint Barbara
Maarheeze
Zaterdag 3 juli heeft het driejaarlijkse koningschieten weer
plaatsgevonden bij het Sint Joris - Sint Barbaragilde te Maarheeze. Een sinds eeuwen bestaande traditie en een van de
hoogtepunten van de activiteiten van het gilde. Om 9.45 uur
werd er verzameld in het Gildehuis Scheepers, waarvan men
vertrok richting Ereprijsstraat om de oud-koning Gerard
Heesakkers af te halen. Na de Gildemis en het afleggen van
de eed van trouw en vendelhulde aan het kerkelijk gezag vertrok men weer in optocht naar het Gildehuis voor het traditionele brandewijntje met suiker en de uitgebreide koffietafel.
Na de verplichte rituelen en een woord van dank door de
oud-koning schreven 13 leden in voor het koningschieten.
Deze komende periode van drie jaar, wordt een belangrijke
periode voor het gilde en dus ook voor de nieuwe koning,
omdat zij in 2007 de Kringgildedag gaan organiseren. Na het
’vrijen’ van de vogel door burgemeester Minima en kapelaan
Van Dijk werd begonnen met de officiële wedstrijd. Enkele
rake schoten deden al snel, kop, staart en vleugels vallen,
maar daarna bood de vogel goed weerstand. Het werd een
zeer spannende finale. De voorlaatste schutter dacht heel
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Jubileum-insigne
Twee ’nieuwe’ koningen in Waalre
De beide gilden in het kerkdorp Waalre schieten met verschillende frequentie voor een nieuwe koning. Het ijkpunt is de
kermis (zondag na Maria Hemelvaart). Het Willibrordusgilde op de maandag, het Martinusgilde op de zaterdag erna.
Dit jaar waren beide gildes aan een nieuwe koning toe. Het
gilde van de H.Willibrordus deed dat met gemengde gevoelens, omdat op de zaterdag tevoren keizer Jo de Bie gestorven
was. Afgaande koning Bart Konings streed dapper mee voor
de hoogste eer, de fraaie, maar bijzonder taaie vogel naar

beneden te halen. Tegen het
eind hield deze nog slechts wankelend stand, klampte zich vertwijfeld vast aan de spil. Zelfs na
een meesterlijk schot van Kees
Bekkers leek hem dat nog te
lukken. Het geweer was al doorgegeven aan Bart Konings voor
het 83e schot, toen de vogel alsnog ter aarde stortte. Probleem?
Nee, want aan die spil stak nog
een dunne reep van wat eens
een forse vogelkers-stomp was.
Bart Konings legde aan, schoot,
De vogel stort neer, op een klein trof en schoot zich opnieuw tot
koning. Over vier jaar een
stukje na
nieuwe keizer? Nu was het al
een drukbezochte gebeurtenis; wat zal het dan zijn?
Het Sint Martinusgilde haalde op 28 augustus koning Piet
Bongaerts thuis af en trok naar het gildebos aan de Bolksheuvel. Na de gebruikelijke rituelen voltrok zich een spannende
strijd om het laatste stukje hout, dat de nieuwe koning moest
aanwijzen. Vogelmaker Thieu Verstappen had weer zijn best
gedaan om er een onverwoestbare vogel van te maken en leek
hierin ruim 175 schoten lang geslaagd te zijn. Toen verminderde de conditie zienderogen en na nog enkele hevige klappen was het restant los van de pin en hing het nog slechts te
balanceren op de horizontale spil. Het 186e schot was het
genadeschot en dat werd gelost door afgaande koning Piet
Bongaerts. Hij prolongeert hiermee zijn koningstitel en dat
opent perspectieven op (ook hier) een keizerschap.

1e Viertal: Kees, Jan en Rob de Haas en Frans Kuijpers Sint Caeciliagilde Veldhoven
Centrum Nirwana te Lierop begonnen rond 10.00 uur de
eerste schutters aan hun voorronde van 15 pijlen. Om 14.00
uur werd de wedstrijd officieel geopend door federatiebestuurder Hennie Hoppenbrouwers. Helaas gooide een
onweersbui de wedstrijd een uurtje stil, waarna ze weer door
konden gaan waar ze gebleven waren. Er waren 128 deelne-

1e Korps: Jan,Wim en Wilfred van der Geest en Martien van de Loo
Sint Joris - Sint Catharinagilde uit Gemonde

Koning Piet Bongaerts, voor de tweede keer

Peelland
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NBFS-toernooi kruisboog op de wip,
31 mei 2004 te Lierop
De bond van Schuttersgilden Kring Peelland was voor 2004
aangewezen om dit toernooi te organiseren.Tijdens de jaarvergadering van de commissie boogschieten Kring Peelland,
hebben de beide Lieropse gilden besloten om dit samen te
gaan organiseren. Binnen Kring Peelland zijn we nog maar
net begonnen met dit onderdeel van schieten, dus was het
wel een uitdaging om dit toernooi te gaan organiseren.
Normaal gesproken word dit toernooi gehouden op de 4e
zondag van mei, maar omdat dan ook het NK- vrije hand
gehouden wordt, waar de schutters van het gilde Onze Lieve
Vrouwe van de Zeven Weeën al jaren aan deelnemen, was er
gevraagd of het niet een week later (2e Pinksterdag) gehouden mocht worden. De federatie had hiervoor eenmalig de
goedkeuring gegeven. Na een lange voorbereiding was het nu
dan eindelijk zover: op een weiland achter het Open Jongeren

mende schutters van 26 gilden, waarvan 6 gilden waren
gekomen die niet van te voren hadden ingeschreven. Na de
voorronden bleef een record aantal schutters ( 22 ) over voor
de afkamp ronde, zij hadden als enige 15 pijlen raak geschoten. Om 18.00 uur was dan na een sportieve strijd de prijsuitreiking.
1e korps: Sint Joris - Sint Catharinagilde Gemonde met de
schutters: Johnny, Wim, Wilfred van der Leest en Martien
van de Loo.
1e viertal: Sint Caeciliagilde Veldhoven met de schutters:
Kees, Jan, Rob Hoeks en Frans Kuijpers.
Persoonlijk kampioen: Henry van der Schoot, Sint JorisSint-Catharinagilde Gemonde.

Persoonlijk kampioen Heny van der Schoot van het Sint Joris Sint Catharinagilde uit Germonde

2) Anouska Aarts, Onze Lieve Vrouwe Broederschap Oirschot.
3) Ton van de Ven, Sint Antonius Abt gilde Lierop.
Peter Berkers van het Sint Antonius Abt gilde en Johan
Vlemmix, Willie Donkers en Paul Sanders van het Onze
Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde, hadden ook allemaal 15 punten geschoten wat dus ook goed was voor een
prijs.
De prijzen werden uitgereikt door de hoofdmannen van beide
gilden, Thieu Scheepers en Henk Berkers.Om deze dag goed te
laten verlopen had men de hulp van ongeveer 50 vrijwilligers, vanaf
hier willen de organisatoren al deze mensen bedanken voor hun
inzet. Ze willen bij deze iedereen bedanken voor de fijne dag en
wensen het Sint Antonius Abt gilde uit Vorstenbosch veel succes
en plezier voor volgend jaar.

Ven seniorenschutters, dus koning van deze groep bejaardenschutters, en nu in Helmond wat hem de titel stadskoning
voor twee jaar oplevert. Hiermee heeft broeder Huub nu dus
in één jaar drie koningschappen opgeëist, wat zeker een hele
prestatie is op je 72-jarige leeftijd. Koning Huub proficiat!

Sint Antonius Abt Deurne
Deurne kermis, dit jaar was het
Sint Antonius Abtgilde aan de
beurt om een nieuwe koning te
schieten.
Na de H.Mis en de koffietafel
begon om 12 uur het schieten,
nadat de gildeboom was gevrijd
door de pastoor. Als eerste
schoot een afvaardiging van
B&W, als tweede de kringvoorzitter en coördinator.
De loting die onder de gildeboom plaats vond wees uit dat
oud-koning Arjan Aldenzee als
Koning Noud Willigers
eerste mocht schieten. Na een
strijdlustige en spannende strijd
was het Noud Willigers die bij het 437e schot het laatste restje
naar beneden deed tuimelen. Met het oprapen daarvan
bevestigde hij dat hij voor de komende 2 jaar koning van het
gilde wil zijn. Naar aloude traditie werd hem het koningszilver omgehangen alsmede een lauwerkrans. Ook het aansteken van een aarden pijp en het overlopen van het hoofdvaandel maakt deel uit van deze traditie. Hierna werd hij voorgesteld aan het college van B&W en de pastoor.
Na een korte rondgang door het dorp keerde men terug naar
gildehuis Van de Putten,waar hem van 15.00 uur tot 20.00
uur een receptie aangeboden werd, die zeer druk werd
bezocht, o.a. door zijn 2 broers die beiden ook ooit koning
waren van hun gilde. Over een gildefamilie gesproken!.
Cees Paaps nieuwe gildekoning Sint Catharinagilde
Op zondag 11 juli heeft Cees Paaps zich tot gildekoning van
het Sint Catharinagilde Helmond geschoten. Hij wist het gildezilver te bemachtigen na een korte en spannende strijd bij
het 52e schot. Nadat de nieuwe koning bekend was werden
omstanders in de gelegenheid gesteld om te strijden om de
titel ’ere-schutter’. Bij het 41e schot wist Jan Boltjes het erekruis te winnen. Het gilde heeft haar jaarlijkse koningschieten gevierd op het F.J. van Thielpark te Helmond in aanwezigheid van tal van belangstellenden.
Stadskoning van Helmond
Op koninginnedag werd in Helmond het tweejaarlijks stadskoningschieten met de vier Helmondse gilden gehouden. Na
het vrijen van de boom door drie ronden te maken met alle
vier de gilden, kon het schieten aanvangen. Door in totaal 26
schutters werd er geschoten op de houten vogel om uit te
maken wie de nieuwe stadskoning 2004-2005 van Helmond
zou worden. Na 75 welgeplaatste schoten wist broeder Huub
Vogels van het Houtse gilde Sint Antonius Abt het laatste
stukje naar beneden te halen, en daarmede het koningschap
op te eisen. Dit kunstje lukte hem voor de derde keer in dit
seizoen, eerst bij het koningschieten van het Gilde Sint Antonius Abt, waar hij koning werd, later bij de groep van Van de

Huub Vogels nieuwe stadskoning
Nieuwe koning bij het Sint Antoniusgilde Stiphout
Onder ideale weersomstandigheden wekten tamboers op kermismaandag 17 mei 2004 de
gildebroeders van het Sint
Antoniusgilde Stiphout om tijdig aanwezig te zijn voor het bijwonen van de Gildemis. Even
voor negen uur bonst hoofdman
Gerrie van der Burgt met de
achterkant van zijn hoofdmanstok op de kerkdeur, waarna
deze bijna onmiddellijk wordt
opengedaan door de voorganger, pastoor en ere-koning J. van
Kessel. Na de Gildemis wordt Koning Theo van Osch
de vendelhulde gebracht aan de
geestelijke en wereldlijke overheid. Ondertussen staat in gildehuis ’T Aambeeld de koffietafel te wachten, die de gildebroeders en genodigden zich goed laten smaken.
Hier wordt de loting verricht voor het koningschieten. Om
10.30 uur vertrekt het gilde met de zeer fraaie (door gildebroeder Mies van der Burgt vervaardigde) koningsvogel,
gedragen door Stefan van der Burgt, zoon van hoofdman
Genie, naar schietterrein Schuttershof. Daar is de eerste officiële ceremonie het vrijen van de schutsboom, door er 3 keer
om heen trekken en het bidden van 3 weesgegroetjes. Vervolgens legt de oude koning zijn koningsvest af, ten teken dat
hiermee zijn ambtsperiode is beëindigd.
Tijdens het plaatsen van de koningsvogel op de schutsboom
geeft de hoofdman uitleg aan de aanwezigen omtrent het
waarom van deze volgorde bij het koningschieten. Om precies 11.30 uur lost namens de gemeente Helmond wethouder Tielemans het openingsschot ter controle op het goed
functioneren van vuurwapen en munitie. Hierna is het de
beurt aan pastoor van Kessel voor het lossen van het tweede
schot, om hiermee Gods zegen te vragen en ongelukken te
voorkomen. Namens Kring-Peelland lost voorzitter Loek
Swinkels één schot op de koningsvogel. Op volgorde van
loting, waarbij de oud-koning als eerste staat genoteerd,
brandt er een hevige strijd los en het is uiteindelijk vaandrig
Theo van Osch die met het 74e schot de zwaar gehavende
vogel onder luid gejuich naar beneden haalt. Nadat de gildebroeders de nieuwe koning hebben geaccepteerd en deze
onder de boom heeft plaatsgenomen, worden hem de rechten en plichten medegedeeld. Dan volgt de handwassing als
teken dat het koningschap rein wordt aanvaardt en ontvangt
de jonge reine maagd, Iedje van Osch (dochter van de nieuwe
koning zijn broer Timus) een beloning voor bewezen dien-
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sten in de vorm van een muntstuk dat de nieuwe koning in
de schaal met water heeft laten vallen. Dan hangt oud-koning
Louis Boudewijns, geassisteerd door de hoofdman het
koningsvest om de schouders van de nieuwe koning. Ondertussen is het gildevaandel op de grond uitgespreid en loopt
de nieuwe koning Theo van Osch over het hoofdvaandel richting schutsboom, begeleid door de hoofdman die naast het
vaandel moet lopen. Koning staat boven het gilde. Vaandrig
John van Hoof (voor deze speciale gebeurtenis aangesteld)
hernieuwt de Eed van Trouw, door met het vaandel 3 keer
over het hoofd van de nieuwe koning te zwaaien als symbool
dat hij onderworpen is aan zijn verplichtingen. Na deze officiële installatie wordt de Erewijn aangeboden, uiteraard eerst
aan de nieuwe koning en zijn koningin Nellie van Osch-Hendriks, gildebroeders, genodigden en verdere aanwezigen.
Met paard en koets wordt het koningspaar begeleid door het
gilde richting gildehuis. Hier wordt hun nog een vendelhulde
gebracht. Om 22.00 uur verzamelen gildebroeders en -zusters zich weer in het gildehuis voor het versieren van gilde- en
vervolgens koningshuis. De koning en koningin mogen hierbij niet aanwezig zijn.
Op kermisdinsdag 18 mei wordt de nieuwe koning gepresenteerd aan de Stiphoutse bevolking. Ook komt er een einde
aan de kermisactiviteiten en dit gebeurt middels een aloud
gebruik, namelijk het ’kermis begraven’ op woensdagavond
19 mei. Het gilde trekt 3x van binnen naar buiten door het
gildehuis, waarbij bij iedere ronde vaandel en vendels enkele
slagen worden opgerold en gildetrommen worden ontspannen, waarbij na de 3e ronde de kermis er weer voor een jaar
opzit.
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Optrekdag Sint Jorisgilde Gemert levert een boom van
een deken op
Ook deze optrekdag op 24 april 2004, schrijft het Sint Jorisgilde Gemert bij als een verhaal op zichzelf, waar ze nog lang
over kunnen nabomen, en ook nog lang van kunnen nagenieten. Optrekdag wil zeggen: het vieren van de dag van de
patroonheilige Sint Gregorius, het vieren van de jubilarissen
en het vieren van een nieuw lid: de Nieuwe Deken.
Het begon om half acht in de morgen met een bijzonder
welkome ontvangst ten huize van de kapitein, bij Wim, Thea
en de kinderen van de Vossenberg. Het gildehuis De Kroon
toonde haar gastvrijheid nu ook weer aan haar eigen gilde.
Welkom waren ze daarna bij Deken van Lamoen in de Sint
Jans Kerk. Ze brachten eer aan patroonheilige Sint Joris, legden de eed van trouw af aan het Kerkelijk gezag en herdachten de overleden gildeleden: Jan Heesakkers en Jan van Kessel. Deken van Lamoen gaf de jubilarissen Teun Opsteen, Ad
Verhoeven en Gerard Vogels alvast een voorproefje van de
spotlights waarin ze deze hele dag zouden staan. Vervolgens
strooide loco-burgemeester Harrie Verkampen zijn lofuitingen uit over het Sint Jorisgilde Gemert en zijn jubilarissen.
Kapitein Wim van de Vossenberg liet zich niet de kans ontnemen om Richard Heijnen te bedanken, de man die hen al
jarenlang binnen laat in het gemeentehuis en voorziet van de
rode Erewijn. Ze zullen Richard gaan missen, omdat hij gaat
stoppen met zijn werk. Ook vanuit het gilde danken ze
Richard voor het gastvrije welkom dat ze altijd mocht genieten, mede door zijn toedoen.
Terug bij het gildehuis, mochten ze een vendelgroet brengen
aan de barones. Zij liet wederom haar betrokkenheid voelen
bij het gilde. De stemming zat er goed in bij De Kroon zodat
ze aan de stemming van de Nieuwe Deken konden beginnen.
Het bleek een heel verrassende verkiezing. De eer van
Nieuwe Deken komt dit jaar toe aan niemand anders dan
Kneel van den Boom, zoon van Toon van den Boom en Tonnie van den Boom-van den Boom. Neef van Anton van den
Boom van Kokse Hoeve, de huidige Afgaande Deken.
Slechts een enkeling had deze keuze als mogelijkheid voorzien. Maar gezien de betrokkenheid van de familie van den
Boom bij het gilde past de keuze voor Kneel heel goed, en

Mien van den Boom met haar kleinkinderen Anton van den Boom,
afgaande deken en Kneel van den Boom, nieuwe deken
mag er een heel bos groeien van zo’n Boompjes. En dan tijd
voor de jubilarissen. Kapitein Wim van de Vossenberg zette
Teun Opsteen, Ad Verhoeven en Gerard Vogels met een persoonlijk woordje flink in de schijnwerpers. Maar iedere jubilaris zorgde op zijn wijze voor een gepaste reactie in woord en
daad, gepaard gaande met de nodige emotie. Teun wist als
jongste jubilaris het meest verrassend uit de hoek te komen.
Deze bronzen jubilaris bleek zijn woorden - en dat waren er
vele - op papier te hebben vastgelegd. Ze kunnen letterlijk
nagenieten van zijn visie op het gilde, het rode gilde van
Gemert waar Teun’s bloed volledig van doorstroomd is.
Machtig mooi verwoord door Teun. Zilveren jubilaris Ad
Verhoeven kon hier met alle genoegen mooi op inhaken. Ook
Ad voelt zich emotioneel erg betrokken bij het gilde, en
zorgde op zijn wijze voor een mooie persoonlijke Gemertse
inbreng. Het geschonken schild van Ad liet hij vervaardigen
door Gerard van Lankveld, de bij iedereen bekende kunstenaar uit Gemert. Het betreft een wel heel bijzonder vervaardigd schild, dat zeker een plaats verdient binnen het gilde. En
dan Gerard Vogels, die zich op een wel zeer unieke wijze als
lid van de vriendenkring nestelde binnen het gilde. Nooit eerder moest er twee dagen gestreden worden om te komen tot
een nieuwe Koning. En misschien herhaalt zich dit ook nooit
meer. Woorden schieten dan tekort, zeker als je dan voorafgegaan wordt door twee zulke betrokken jubilarissen. Gerard
liet blijken trots en blij te zijn, dat hij een plaats kreeg binnen
het gilde. In woorden lukte het dan op dat moment niet zo,
maar in daden laten Gerard en Riek al jarenlang zien, met
grote pannen worst, hoe welkom het gilde is bij het Verzuuken
en ook nu schonken zij een mooi schild als herinnering aan
deze dag en aan 25 jaar lidmaatschap. Verder vonden er ook
nog een aantal formatiewijzigingen plaats binnen het gilde.
Hoogste tijd nu om op te trekken naar de Pandelaarse Kampen. Naar de familie van den Boom-van den Boom. Ze waren
meer dan welkom en gezien de mooie temperatuur genoot het
gilde volop in de tuin bij de boerderij. In alle rust konden ze
de Nieuwe Deken Kneel van den Boom installeren en ver-

Deken van Lamoen met de jubilarissen 2004:Teun Opsteen, Ad Verhoeven en Gerard Vogels

welkomen. En nu dan terug naar de Kroon.
De gild vertrok vanaf Van den Boom met de Nieuwe Deken
in de rij, om verders vreugd te gaan ontdekken bij heel de
ganse burgerij! En dat gebeurde. Onderweg mochten ze
diverse malen stoppen voor een hulde aan de Nieuwe Deken
en ze brachten diverse vendelgroeten aan de leden die aktief
waren in het aanbieden van een opkikkertje op onze terugtocht. Al met al een goed verlopen tocht die eindigde bij Pieter, maar eerst nog ’bai Dientjes’. Want wie stond daar met
haar rollator volgetast met borreltjes voor de schut? Dientje
Wijn. Geweldig! En pas daarna mochten ze naar De Kroon
om de vendelgroet te brengen aan het gildehuis en aldaar de
receptie voor de Nieuwe Deken en de jubilarissen te houden
met aansluitend de feestavond.
En terwijl het musket klonk en men de wijn steeds dronk riep
men: „op den Deken nog een dronk.” Wederom een bijzonder geslaagde dag.
Tevens een bijzonder geslaagde dag vormde de 29e april. Ze
gingen op receptie bij het koningspaar Antoon en Francien
van den Eijnde. Aldaar brachten ze een vendelgroet. De
koning nam afscheid van zijn werk en vierde dit bij Zaal Verhappen. Een mooie gelegenheid voor het gilde om zich aldaar
te manifesteren met een vendelgroet. Tevens bleek op deze dag
dat het H.M. de Koningin had
behaagd om standaardrijder en
voorzitter Frits Verhoeven een
lintje te verstrekken, mede ook
op voorspraak van kapitein Wim
van de Vossenberg. Ook dit verdiende een vendelgroet. En zo
bracht het gilde hulde aan Frits
Verhoeven en zijn familie voor
zijn inzet voor het dorp De
Mortel maar ook voor het Sint
Jorisgilde Gemert. Zoals eerder
Voorzitter en standaardrijder
vermeld een mooi april-proFrits Verhoeven vereerd met een gramma met nu wel een heel
lintje
verrassend mooie afsluiting.
Viering Sint Jan in Liessel met ere-koning schieten
Op de zaterdag het dichtst bij 24 juni Sint Jansdag, in dit
geval 26 juni, vierde het Sint-Hubertusgilde het Sint Jansfeest met het jaarlijkse ere-koning schieten. Normaal worden
dan ook de jubilarissen in dat jaar gehuldigd en wordt hun
een receptie aangeboden. Dit jaar waren er geen jubilarissen,
dus hadden ze alle tijd voor het ere-koning schieten, wat later
op de dag heel goed uitkwam. Om 13.15 uur vertrok men
vanaf het Gildehuis via de Sint Hubertuskapel aan de Molenweg, (waar iedereen nog een kaarsje kon aansteken voor de
goede afloop), naar het schietterrein aan de Tramweg. Na het
vrijen van de boom en de loting voor de schietvolgorde
begonnen om 14.30 uur de gildebroeders, hun partners en
donateurs (samen 39 personen) aan een spannende strijd om
het ere-koningschap. Gelukkig hadden ze de hele middag om
te schieten, want het werd dit jaar wel een hele lange strijd. In
de 12e ronde met het 449e schot was gildebroeder Cor Pijpers de gelukkige winnaar. Hij mag zich voor een jaar erekoning noemen.
Uit handen van hoofdman en koning Willy Rijnders ontving
hij de Wisselbeker. Intussen waren de jeugdige gildebroeders
al lang klaar met hun vogeltje. Daar ging het wel heel snel.
Met het 14e schot was het Mark Joosten die het vogeltje naar
beneden schoot en zodoende de Marinus van Bussel prijs
won. Om de jeugd toch nog een tijdje bezig te houden werden er nog enkele vogeltjes verschoten.
Normaal wordt er na het ere-koning schieten tegen een kleine
vergoeding nog geschoten door alle aanwezigen voor een tinnen bord. Maar omdat het schieten zo ver was uitgelopen

werd dit uitgesteld naar dinsdag 31 augustus, kermisdinsdag.
Na het schieten ontvingen de prijswinnaars de vendelgroet
en ging het gilde in optocht terug naar het Gildehuis, waar
nog gezellig enkele uurtjes werd nagefeest.

Maasland
Federatiekampioenschappen Kruisboog op de wip
Op maandag 31 mei vond het NBFS toernooi Kruisboog op
Wip 2004 plaats in Lierop. De organisatie was in handen van
het gilde Sint Antonius Abt en het gilde Onze Lieve Vrouw
van de Zeven Weeën.

Sint Joris - Sint Catharina Germonde 1e korps
Het Gemondse gilde Sint Joris - Sint Catharina (uit Kring
Maasland) kan terugzien op een zeer succesvolle dag. Henry
van der Schoot schoot zich tot Federatiekampioen en de gildebroeders Wim van der Leest, Johnny van der Leest,Wilfred
van der Leest en Martien van de Loo wisten het Federatiekampioenschap Korps te behalen.

Henry van der Schoot federatiekampioen
Het 2e Gemondse viertal, bestaande uit de gildebroeders
Marcel van der Leest, Henry van der Schoot, Johan van der
Schoot en gildezuster Godelieve van der Leest moest afkampen voor het Federatiekampioenschap voor Viertallen en wist
de 2e plaats te behalen.Verder werd de 4e plaats Personeel
gewonnen door Johnny van der Leest en wist Wilfred van der
Leest beslag te leggen op de 7e plaats Personeel.
Adwan de Pinth nieuwe koning gilde Sint Joris van
Onsenoort en Nieuwkuijk
Op zaterdag 24 april vierde het gilde Sint Joris van Onsenoort
en Nieuwkuijk de jaarlijkse statiedag. Hoogtepunt was
natuurlijk het koningschieten. ’s Morgens was er een H.Mis
met als celebrant gildeheer pastoor David Labrun. Na de mis
was er de traditionele koffietafel en de jaarvergadering in café
De Ster. Hierbij was een toespraak van wethouder Klijs van
de gemeente Heusden. Daarna vertrok het gilde naar het
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schietterrein aan de Meerdijk
voor het schieten op de koningsvogel. De spannende strijd werd
geopend door gildeheer Labrun.
Bij een schot van Lambert van
Son zakte de vogel spectaculair
naar beneden, maar bleef net
hangen. Uiteindelijk was het
Adwan de Pinthe die de vogel
definitief naar beneden schoot
en zich de komende twee jaar
koning van het Sint Joris van
Onsenoort en Nieuwkuijk mag
noemen. Hij was er erg gelukkig
Adwin de Pinth met de
mee. Het was de eerste keer in
koningsmantel
zijn 29-jarige gildelidmaatschap.
Na het gezamenlijk drinken van
het koningsbier werd de geslaagde statiedag afgesloten.
Gilde uit Haaren Brabants kampioen handboogschieten
op de wip
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren is zondag 4 juli Brabants regio kampioen wipverschieting voor handboog geworden. De wedstrijd werd gehouden op schietterrein
’t Schild te Haaren. Van de acht Brabantse gilden die met
handboog op de wip schieten waren er zes aanwezig. Totaal
streden 66 deelnemers, waaronder ook dames en jeugd, voor
de titel. Voor het Brabants regiokampioenschap namen de vier
beste schutters van elk gilde deel. Het gilde Sint Antonius en
Sint Sebastiaan uit Haaren had maar één misser, zodat 23
punten werden behaald, ruim voldoende voor de titel.
Overzicht van de prijswinnaars: Brabants regio kampioen: 1e
Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren, 2e Sint Sebastiaangilde uit Oisterwijk (18 punten), 3e Sint Sebastiaangilde
uit Lage Mierde (16 punten).
Personeel: 1e Bennie v.d. Wiel van Sint Antonius en Sint
Sebastiaan uit Haaren (15 punten), 2e Eric Swinkels Sint
Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren (14 punten), 3e Bart
de Laat Sint Sebastiaan Lage Mierde (13 punten)
Personeel 60+: 1e Leo van de Wiel, Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren (13 punten)
Koning der koningen: 1e Piet Huijben, Sint Sebastiaan lage
Mierde (2 punten)
Jeugd t/m 14 jaar: 1e Jopie van Baalen, Sint Willibrordus
Alphen (10 punten)
Dames: 1e Winnie Massuger, Sint Sebastiaangilde Oisterwijk
(8 punten)
In 2005 zal de Brabantse regionale wipverschieting voor
handboog plaatsvinden bij het gilde Sint Ambrosius te Gilze.
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Hans de Visser wint schutterskruis Sint Barbara Dinther
Op 12 juni werd in Dinther door het Sint Barbaragilde de
jaarlijkse terugkerende wedstrijden voor de beste schutter
gehouden. Het leverde drie nieuwe schietkampioenen op.
Hans de Visser liet op deze dag nog eens zien dat hij de
meeste ervaren schutter is en het totaal klassement wist te
winnen. Met kruisboogschieten werd door 20 schutters deelgenomen.
Mede doordat de zon pal achter de kruisboogbomen stond
hadden alle schutters met enkele pijlen daar last van. Niemand van de 20 schutters wist dan ook het totaal van 15 rake
pijlen te halen, maar Ton Pouwels en Ad van Zutphen haalde
wel een goede score van 14 pijlen waarna er tussen deze twee
schutters afgekampt moest worden. Hierbij werd Ad van
Zutphen de kruisboog kampioen en zette hiermee een goede
stap naar het totaal klassement. Hans de Visser werd met
kruisboogschieten derde. Bij het geweerschieten werd door
16 schutters deelgenomen. Na het inschieten en vier
kampronden waren er nog vier schutters over. Hans de Visser
schoot 3 keer raak en werd schietkampioen met het geweer.
Hans de Visser en Ad van Zutphen waren beiden een keer

eerste en een keer derde en hadden hiermee evenveel punten.
Door deze stand moest er met drie schoten met de kruisboog
en drie schoten met het geweer een beslissing komen in deze
lange maar zeer spannende strijd. Maar aan de lange wedstrijd zou toch een einde komen want in de beslissende ronde
veroverde Hans de Visser het schutterskruis dat destijds
geschonken is door oud-hoofdman Pim Luykx.
De jeugdleden schoten met het luchtdrukgeweer op puntenkaarten. Nadat ieder 2 ronden had geschoten waren ook hier
de prijswinnaars bekend: eerste was Patrick van Grinsven (58
pt), Johan Dange en Luuk van der Heyden waren gelijk, maar
bij het afkampen werd Johan Dange tweede en Luuk van der
Heyden derde. Voor alle jeugdleden was er een mooie prijs.
Na de uitreiking van de door Marja en Ton van der Heyden
geschonken zilveren schilden aan Hans en Ad had Crist
Manders samen met de beheerscommissie weer gezorgd
voor een lekkere barbecue die ieder zich goed liet smaken.
Met dit alles kunnen ze weer terug kijken op een zeer goed
geslaagde dag met mooieweer .

Links Kruisboogkampioen Ad van Zutphen, in het midden Johan Dange
en rechts geweer en algemeen kampioen Hans de Visser.
Nieuw hoofdmanschild voor het Essche gilde
Sinds de teerdag van het Essche Sint Willebrordusgilde die
op 25 mei werd gehouden is de hoofdman van het gilde
getooid met een nieuw hoofdmanschild. Of beter gezegd,
voor het eerst getooid met een officieel hoofdmanschild want
tot nu toe bezat het gilde eigenlijk geen hoofdmanschild. Het
schild dat door de hoofdman werd gedragen dateert uit 1961
en werd vervaardigd als draagschild voor de toenmalige penningmeester, Naris Konings, in verband met zijn 70-jarig
lidmaatschap van het gilde. De gravering aan de voorzijde
van het oude schild maakt dan ook uitsluitend melding van
dit feit. Op de achterzijde van het oude schild is vermeld dat
na het overlijden van de heer Konings het schild diende te
worden gedragen door de hoofdman van het gilde. Om die
reden is het schild sinds 1965 als zodanig in gebruik. Nadat
in 1990 aan het gilde een hoofdmanpiek werd geschonken in
de vorm van een hellebaard ontstond na verloop van tijd ook
de wens om in het bezit te komen van een hoofdmanschild
wat in stijl overeen komt met de bestaande hoofdmanpiek.
Tijdens de algemene najaarsvergadering van 2003 werd
daarom besloten om uit eigen middelen een nieuw hoofdmanschild te laten ontwerpen en vervaardigen door de Essche
zilversmid Jean Jacques Smeijsters. Gezien het resultaat is hij
hierin zeker geslaagd. Het schild is vervaardigd in eerste
gehalte zilver met een dikte van 0,8 mm. waarbij de tekst, de
kaderrand en de ruitvormen zijn opgelegd. De patroonheilige
is eveneens opgelegd waarbij kruik en ton de eerste basis vormen. Sint Willebrordus is tevens voorzien van een kader en is
geheel met de hand gegraveerd. Tijdens de Eucharistieviering ter gelegenheid van de teerdag werd het schild gezegend
door gildeheer emeritus pastoor N. Smulders. In zijn gebeden sprak de pastoor de hoop uit dat het schild mag bijdragen aan een eendrachtige samenwerking onder een bezielende leiding. Daarna werd het schild door de pastoor omge-

hangen bij de huidige hoofdman Wim van der Pasch.
Het schild is een mooie aanvulling op de toch al aanzienlijke
zilverschat van het Essche gilde.

Nieuw hoofdmansschild
Waar een gilde groot in kan zijn
Dat ondervonden gildebroeder en tamboer Marco Tolenaars
en gildezuster Bianca van Eijk van het gilde Sint Antonius en
Sint Sebastiaan Haaren op 20 april 2004, de dag waarop
Marco en Bianca met elkaar in het huwelijk traden. Nietsvermoedend kwamen zij aan bij het gemeentehuis te Haaren en
tot hun grote verbazing, werden ze opgewacht door drie tamboers. Tamboers Wim van de Wiel, Dries van Kuijk en Thijs
Reijnen, keizer Cees van de Wiel en wachtend keizer Hendrik
van de Wiel bezorgden het bruidspaar een grote verrassing.
Marco Tolenaars werd onder begeleiding van de tamboers en
de keizer naar de trouwzaal gebracht, om daar te wachten op
zijn bruid.
De bruid werd weggegeven door haar vader, gildebroeder
Cor van Eijk. Na de huwelijkse plechtigheid werden Marco
en Bianca als echtpaar door de tamboers en keizers naar buiten begeleid. Alsof dit nog niet genoeg verrassing was, kwam
’s avonds het volledige gilde langs, om het bruidspaar de vendelgroet te brengen. Ze waren hier zeer door geroerd en toch
ook wel behoorlijk sprakeloos. Een perfecte dag werd hierdoor nog beter! Via deze weg wil het bruidspaar alle gildebroeders van het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan nogmaals hartelijk bedanken.

Koningschieten gilde Sint Antonius Abt te Vorstenbosch
Op zaterdag 22 mei heeft het gilde Sint Antonius Abt te Vorstenbosch koning geschoten op het terrein bij clubhuis ’t Gildebergske. Om 10.30 uur werd de dag geopend door hoofdman Maarten Hoefs. Oud-koning Eric van de Heuvel bood
een nieuwe koningsvogel aan in de vorm van een adelaar, het
nieuwe symbool voor zijn bedrijf. Na de loting door de 37
deelnemers en het marcheren om de schutsboom bood de
koning een koningsschild aan. Hierin heeft hij een varken
met gouden oorring, bazuin en een jachtgeweer verwerkt. Dit
alles zijn symbolen voor zijn werk (varkenshouder en jager)
en hobby (bazuinblazer bij het gilde en schutter).
Na twee ronden schieten werd een gezamenlijke lunch
gehouden voor leden en partners en tevens ereleden (oudbeschermheer/doctor) Paul Esser en (beschermheer) Jan van
der Linden. Na de lunch werd het schieten vervolgd. In een
lange, spannende strijd en 522 schoten verder wist Maarten
Hoefs het laatste hout naar beneden te schieten. Hij werd
tijdelijk van zijn hoofdmanschap ontheven, aangezien gildekoning de hoogste rang binnen het gildewezen is. In de strijd
om de titel van schutterskoning was in 6 kampronden Martien van Asseldonk de beste van 26 deelnemende schutters.

Maarten Hoefs nieuwe koning Sint Antonius Abt
Kringonderscheiding Barbaragilde Dinther
Tijdens de contactavond van het Sint Barbargilde in Dinther,
zaterdag 20 maart,was er een bijzondere verrassing voor gildebroeder Jan Meulenbroek. Voor het vele werk dat Jan binnen het gilde had verricht, had de overheid een kringonderscheiding aangevraagd. Een afvaardiging van Kring Maasland was aanwezig om de onderscheiding uit te reiken.
Waarnemend hoofdman Henk van Helvoort roemde de inzet
van Jan Meulenbroek voor het Dintherse gilde. Niet alleen de
afgelopen 30 jaar, maar ook nu nog. In de afgelopen jaren
was Jan onder andere 15 jaar bestuurslid, 15 jaar lid tromcommissie Hoge Schuts, 25 jaar leider tamboers en momenteel reservecommandant van het gilde en voorzitter van het
gildekoor. Als dank en waardering kreeg Jan de zilveren
medaille met vuurslag opgespeld door Henk van Helvoort.
Zijn echtgenote kreeg een fraai boeket aangeboden.

81

Het bruidspaar Marco en Bianca Tolenaars-van Eijk
Kermisschieten gilde Sint Antonius Abt te Vorstenbosch
Op vrijdag 21 mei werd voor het eerst het kermisschieten als
extra onderdeel op de kermis in Vorstenbosch geplaatst. Er
waren in totaal 66 deelnemers, verdeeld in groepen van zes
personen. Van elke groep mocht diegene die het laatste stukje
van het blokje hout omlaag wist te schieten verder naar de
halve finale ronde. Van deze twee rondes mochten zes personen door naar de finale, te weten beide schutters die het laatste hout naar beneden geschoten hadden en de persoon
ervoor en erachter. De finale werd gewonnen door Jelle Vloet
en hem werd een beker overhandigd.

Jan Meulenbroek de Kringonderscheiding opgespeld

Meiteerdag voor Haarense gilden
Op zaterdag 29 mei hebben de drie Haarense gilden hun
jaarlijkse meiteerdag gehouden. Zo ook het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan. Om 14.00 uur kwamen alle gildebroeders en -zusters bijeen bij café Michels te Haaren. Vandaaruit ging men gezamenlijk naar het schietterrein ’t Schild
aan de Nemelaerstraat. Op de boom werd een driemik
geplaatst met 3 houten vogels. Deze werden tot de laatste
splinter kapot geschoten. Albert van de Wiel schoot de eerste
prijs en de wisselbeker, Theo Swinkels de tweede prijs en
derde werd Dries van Kuijk. Daarna mochten de gildezusters
schieten op een grote losse vogel.
De eerste prijs ging naar Ine Copal, de tweede voor Nellie
Verbruggen en de derde voor Bianca Tolenaars. Na het schieten ging men terug naar het gildehuis,waar worstenbrood
geserveerd werd en daarna naar café Den Bartel, waar ook de
andere twee zustergilden aanwezig waren. ’s Avonds om
20.00 uur was iedereen weer terug bij hun eigen gildehuis,
waar een barbecue klaar stond.
Die avond werden prijzen uitgereikt aan de prijswinnaars van
die middag. Ook werd er aandacht besteed aan twee gildebroeders Toon en Hein van de Wiel. Zij ontvingen bloemen
en een felicitatie, omdat zij beiden vorig jaar 50 jaar lid van
het gilde waren. Er waren overigens ook nog twee zilveren
gildebroeders: Ronald Terpak en Bert van de Wiel. Zij kregen
van hoofdman Theo Swinkels het zilveren speld opgespeld en
ook uiteraard ieder een boeket bloemen. De teerdag werd pas
in de late uurtjes afgesloten.

Jubilarissen Ronald Terpak en Bert van de Wiel
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Nieuws van het gilde Sint Joris uit Helvoirt
Een nieuw jeugdlid, een nieuwe koning, een nieuw bestuur
en zeven nieuwe vaandels geven de feiten weer bij het gilde
Sint Joris uit Helvoirt anno 2004. Het gilde Sint Joris is op
alle fronten in beweging.
Er bestaat geen wachtlijst bij de meeste gilden in Brabant.
Helvoirt vormt daar geen uitzondering op. Jeugd bij een gilde
is eerder bijzonder dan gebruikelijk. Het Helvoirtse gilde Sint
Joris heeft met Rik van Ewijk (9) de derde generatie binnen
haar ledenbestand gehaald. Het gildeleven is heel bekend bij
de familie Van Ewijk. Henk van Ewijk is met zijn 73 jaar al 45
lid en beoefende de vendelsport in de jaren ’70 en ’80. In de
jaren ’80 nam zijn zoon Ger van Ewijk (42) het vendel over
zijn vader. In de 21e eeuw volgt Rik van Ewijk, kleinzoon van
Henk, de instructies op van zijn vader in de tuin van de
woning aan de Raamse Loop te Helvoirt. Rik van Ewijk is de
derde generatie vaandelzwaaier bij het Helvoirtse gilde.
Tussen de middag is het een bekende vraag van Rik. „Papa
even vendelen?”. Alleen regenachtig weer weerhoudt de jeugdige vaandelzwaaier van een oefening. De jongeman uit Helvoirt onderging zijn vuurdoop tijdens de laatste koninginnedag. Samen met zijn vader (42) en andere vendeliers van het
gilde gaven zij een show op het kerkplein. Een stevig applaus
ontving de groep en trotse Rik een extra schouderklopje van
zijn moeder. Op dit moment heeft de jongeman plannen zijn
klasgenoten van de Dr.Landmanschool in Helvoirt zijn erva-

ringen met het vendelzwaaien te gaan vertellen in een heuse
spreekbeurt. Het vendelen met de fraaie vaandels is een genot
nu het Helvoirtse gilde een zestal nieuwe exemplaren van
hun beschermheer Wim Dik in ontvangst mochten nemen.
Rik van Ewijk ontving een klein vaandel. Tijdens de laatste
viering van Sint Jorisdag in april 2004 verraste de beschermheer zijn gildebroeders met dit gebaar.
Koningschieten Helvoirt
Traditie is het bij de Helvoirtse leden om met de plaatselijke
kermis in oktober te schieten op de schutsboom. Vorig jaar
schreven vijf leden in om te strijden om de koningstitel. Het
werd een spannende strijd. Na 260 schoten viel het laatste
stukje hout onder gejuich naar beneden. Han van Woerkom
mocht zich vanaf dat moment koning van het gilde Sint Joris
noemen. De officiële installatie volgde onder het toeziende
oog van de leden en belangstellenden.
Johan van Strien sterkste in direct duel
In de finale van de kruisboog wedstrijd op de wip om de titel
van Schutterskoning moest oud-koning J. Klijn-Kemmeren
haar meerdere erkennen in Johan van Strien.Traditiegetrouw
vindt deze wedstrijd bij het Kaatsheuvelse gilde Sint Jan altijd
op kermiszondag plaats. Voor men de finale kon gaan schieten werd in de voorronden het kaf van het koren gescheiden.
En het verschil in punten was groot deze zondag. Verrassend
sterk was de prestatie van de zeer jeugdige Rick Verhagen die
zich tot het laatst in de felle strijd om de titel kon blijven
mengen. Tenslotte moest hij zich als niet-finalist met de eervolle derde plaats tevreden stellen. Wel voor de eindstrijd
plaatsten zich J. Klijn-Kemmeren en J. van Strien. Toen
iedereen zich voorbereidde op een lange en spannende tweekamp werden de verwachtingen gelogenstraft doordat J. Klijn
in de tweede ronde een misser liet noteren en Johan de hem
geboden kans met beiden handen aangreep.
Veghelse gilde trok op naar ’s-Hertogenbosch
Meimaand, Mariamaand. Vele Brabantse gilden trekken
dan weer op naar de kathedrale basiliek van Sint Jan te
’s-Hertogenbosch, om daar de eucharistieviering luister bij te
zetten ter ere van H.Maria. Zo ook het Veghelse Sint Barbaragilde op zondag 23 mei jl. Ieder jaar opnieuw is het weer
een indrukwekkende gebeurtenis. Elke mis een tot de nok toe
gevulde Sint-Jan en een stemmige viering waaraan de gilden
een bijzondere bijdrage leveren. Na afloop een kaarsje branden bij de Zoete Moeder van Den Bosch en daarna een kopje
koffie met een Bossche bol in een van de gezellige cafeetjes
nabij de SintJan. Een zeer waardevolle traditie die niet alleen
stand heeft gehouden, maar leeft als nooit tevoren.

Veghelse Sint Barbaragilde met poseert met gildezusters in het historische
centrum van Den Bosch nabij de Sint-Jan
Nulands gilde wint Wisselschild ’Gildenkring Hoge
Schuts’
Op zondag 4 juli 2004 nam het gilde Sint Antonius Abt uit
Nuland deel aan de jaarlijkse kringdag van ’Gildekring Hoge

Schuts’. Een Gildekring die bestaat uit een twaalftal gilden
uit de directe omgeving: Maren-Kessel, Rosmalen, Berlicum, Heeswijk, Dinther, Veghel, Erp, Nistelrode, Vorstenbosch, Oss, Geffen en Nuland. Eigenlijk was dit jaar het gilde
uit Nistelrode aan de beurt om de kringdag te organiseren,
maar wegens herbouw van het clubhuis kwam dat zeer slecht
uit.
Vanuit de overheid van ’De Hoge Schuts’ werd het Sint-Jorisgilde uit Geffen gevraagd of zij de organisatie van deze dag
op zich wilde nemen. Lang hoefde het Geffense gilde hier
niet over na te denken. Immers in 2004 vierden zij hun
5-jarige jubileum na de herinrichting in 1999. Ook vanuit
’De Hoge Schuts’ werd hun alle medewerking toegezegd
zodat, indien nodig, hulp aanwezig was.
Even zag het er naar uit dat het weer de grote spelbreker zou
worden, maar na de grote regenbuien van de zaterdag er
voorafgaande, bleef het gelukkig droog tot zelfs na de prijsuitreiking. Af en toe zag het er wel donker en bedreigend uit
maar gelukkig bleef het daar bij. Tijdens de vrij lange optocht
kon de Geffense bevolking voor de eerste keer een dergelijke
Gildendag van kortbij meemaken. Twaalf gilden in allerlei
kleuren trokken op hun best aan de Geffense bevolking voorbij waarbij het vele applaus getuigde van het feit dat het bijzonder op prijs gesteld werd. Een groot compliment richting
het Geffense Sint Jorisgilde is vanaf hier dan ook op zijn
plaats. Een geweldige organisatie is het geweest voor een
„jong” gilde, maar ze hebben het tot een voortreffelijk einde
gebracht!
Wisselschild
Tijdens de gildedagen van ’Gildekring Hoge Schuts’ wordt
er altijd gestreden om het wisselschild. Een groot zilveren
schild dat gewonnen kan worden door zoveel mogelijk punten te behalen op de diverse wedstrijdonderdelen die in
groepsverband worden uitgevoerd. Vorig jaar werd dit wisselschild gewonnen door het Vorstenbosche gilde dat het ook
mocht houden na het in totaal vijf keer gewonnen te hebben.
Zij hebben dit jaar een prachtig nieuw wisselschild geschonken Nadat alle prijzen waren uitgereikt werd de totaaluitslag
bekend gemaakt …en ja hoor, het nieuwe wisselschild ging
naar het Nulandse Sint Antonius Abtgilde waarbij zij nogmaals onderstreepten dat de Nulandse gildebroeders
geduchte tegenstanders zijn tijdens de wedstrijden maar ook
ontzettend gezellige gildebroeders, wat bleek na afloop van
de prijsuitreiking!

Nulandse schutters verdienden het wisselschild
Jubilarissen Sint Joris Berlicum
De gelederen van het Sint Jorisgilde telt dit jaar drie gildebroeders met 40 ’dienstjaren’. Goed voor zilveren onderscheidingen, in Berlicum uitgereikt door kringvoorzitter Jack
Goudsmits. Allereerst aan oud-koning en ere-hoofdman
Henk van Uden (58), die al eerder de gouden penning van
Kring Maasland kreeg voor zijn 25-jarige inbreng als lid van
de overheid. Op de conduitestaat van zijn neef Willy van Lieshout (58), ook opgegroeid in een gildefamilie, zien we vele

actieve jaren als tamboer en vooral als vendelier. Vandaag
leidt Willy met groot enthousiasme het jeu-de-boules gebeuren bij Sint Joris. De derde zilveren onderscheiding ging naar
Hendrik van Rooy (65), zoon van een topschutter die zelfs 65
jaar lid was van het Berlicumse gilde. Hendrik zet de trotse
traditie voort als zilverdrager, maar is ook een fervent jeu-debouler.
De nieuwe ’gemeentekoning’ heet Henk van Breugel
Er waren 130 schoten nodig om de houten vogel ten val te
brengen. Eigenlijk 128, want de eerste twee knallen van burgemeester Jan Pommer en de kersverse gildeheer Ben Jansen
telden niet mee voor het intergemeentelijk koningschap van
de vijf Gestelse gilden. Henk van Breugel, koning van Sint
Anthonius & Sint Barbara Gilde uit Sint Michielsgestel, ging
met de eer strijken.
De weersomstandigheden dreigden aanvankelijk - met de
plezierige herinnering aan vorig jaar in het achterhoofd - de
tweede editie van het intergemeentelijk Koningschieten te
vergallen. Maar het bleef droog bij de Berlicumse gastheren.
Op een enkele druppel na. De paraplu’s konden al snel ingeklapt. Zelfs bij de opmars en de gezamenlijke vendelgroet.
Inmiddels heeft de samenwerking tussen de vijf gilden die de
gemeente Sint Michielsgestel binnen haar grenzen telt, een
eigen identiteit gekregen. Het gezelschap, deels behorende
tot de kring Hoge Schuts en deels tot de Dommelgroep,
noemt zich thans ’Gilden Crans Gestel’. Tot genoegen van
burgemeester Pommer die steeds uit is op een goede integratie van de dorpen binnen zijn gemeente.
Het idee om meer gezamenlijke inkoop, training e.d. tot
stand te brengen - „we zitten immers op een balscheut
afstand van elkaar” - ontstond in 2002 op initiatief van de
Berlicumse hoofdman Paul van Lith. En daar hoort dus ook
een ’intergemeentelijk’ koningschieten bij!
Niks koningin
In tegenstelling tot het ’normale’ vogelschieten voltrok zich
op zondag 11 juli de strijd tussen alleen de vijf koningen.
Want Annie Maas van de Dungense guld wil geen koningin
en ook geen gildezuster genoemd worden. „Ik ben gewoon
koning!” Ze vindt dit onderonsje een prachtig initiatief.
”Echte ontspanning in gezonde wedstrijdsfeer en leuk met
eigen volk dichtbij huis.”
Zowel in het viertal-schieten met de kruisboog als ook bij het
korpsschieten geweer stak het Gemondse Sint Joris - Sint
Catharina gilde iedereen de loef af. In het jeu de boules werden ze achter Sint Joris Berlicum ook al tweede. Resultaten
die goed waren om met de wisseltrofee van de gemeente naar
huis te gaan.
Woest gildepaard
Voor de verrassing van de dag zorgde standaardruiter Peter
van Esch van het Sint Joris Gilde Berlicum. Hij verscheen
torenhoog - schofthoogte 1,95 meter - op zijn nieuwe gildepaard dat zich met een superieure blik het hele gedoe liet
aanleunen. „Dit paard is woest’, verklaarde Peter. „Hoezo?
het is de kalmte zelf?” „Nee, zo héét hij: Woest. Deze gevlekte
grijswitte ruin van het Engelse Shire-ras heb ik namelijk overgenomen van het Land van Ooit. Woest is dus een hoop herrie gewend, het brengt hem niet van zijn stuk. In tegenstelling
tot mijn andere paard Falko dat zich niet echt thuis voelt bij
de gilden.” Maar Woest zal ongetwijfeld door zijn enorme
allure veel belangstelling trekken op gildendagen. Sint Joris
kikt trots op deze aanwinst.
Latertje
Het feit dat burgemeester Pommer, zijn eveneens verschenen
voorganger Homelen, wethouder mevr. van Doorn en eregildeheer Pulles de wedstrijden lang volgden, tekende de
amicale sfeer. „Het is altijd goed toeven bij de gilden”, ver-
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namen we rond de bar van de Sint Jorishof. En zo werd het
die dag dus een latertje. Ook de Gestelse hoofdman Frans
Schellekens onderstreepte nog eens de broederlijke samenwerking binnen de gemeente. „We moeten dit blijven handhaven. Om onze dorpen bij elkaar te houden. Niet de uitslag
telt, maar het sportieve plezier!” Zo zit dat.
Algemeen klassement:
1e Sint Joris & Sint Catharina, Gemonde
2e Sint Anthonius & Sint Barbara, Sint M’gestel
3e Sint Anthonius & Sint Sebastianus, Gemonde
4e Sint Joris, Berlicum
5e Sint Catharina, Den Dungen

’Vijfkoningen’ gemeente Sint-Michielsgestel. In het midden gemeentekoning 2004 Henk van Breugel
Activiteiten van het Oisterwijkse gilde Sint Sebastiaan
De weerprofeten op radio en televisie voorspelden niet veel
goeds voor de avond van vrijdag 16 januari. De avond dat de
Statiedag van het Oisterwijkse gilde Sint-Sebastiaan zou worden aangekondigd door de vaandrig, tamboers en vendeliers.
Het dagelijks bestuur besloot dat de proclamatie niet doorging. Voor zover hoofdman Jan Massuger zich herinnert, is
dit de tweede keer sinds de heroprichting van het gilde in
1951, dat de rondgang werd geannuleerd vanwege het slechte
weer.
De teerdag zelf ging wel door en zo verzamelde het gilde in
café ’t Molentje aan de Kerkstraat en ging het in vol ornaat
naar de Joannes-kerk aan De Lind voor de eucharistieviering.
Aansluitend was de jaarvergadering. Hierna gingen allen
naar Verpleeghuis De Hazelaar in Tilburg. Gildebroeder
Frans van Heumen vierde op die dag zijn 40-jarig gildejubileum. Helaas liet zijn gezondheid niet toe dat hij in Oisterwijk
was. Hoofdman Jan Massuger speldde hem in het bijzijn van
zijn zussen en verdere familie een zilveren schildje op. Het
avondprogramma was in wijkcentrum De Waterhoef. Evenals vorig jaar verzorgde Disco Venga de muzikale noot met
nieuwe en oude hits. Verschillende spelletjes en de loterij
zorgden voor afwisseling. Koning Peter van Loon bood de
koningstaart aan.

84

Bevrijdingsdag
Op de vooravond van Bevrijdingsdag 5 mei schonk Oisterwijk aandacht aan allen die sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn
omgekomen. De herdenkingsdienst in de Joanneskerk werd
geopend met de intocht van de gilden uit Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Met bepluimde hoeden en baretten,
onder gedragen sonoor tromgeluid, trokken de gildeleden
met hun vendels kleurrijk en statig de kerk binnen. De herdenking van de gevallen werd na de kerkbijeenkomst voorgezet met een stijlvolle stille tocht naar het Bevrijdingsmonument, onder aanvoering van de gezamenlijke gilden.
Trofee
De verschieting om de Adriaan van de Wielbeker was dit jaar

bij het Haarense gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan. Op
zondag 16 mei bonden elf schutters van het Oisterwijkse
gilde de strijd aan met het Sint Ambrosiusgilde uit Loon op
Zand en het gastgilde. Na drie jaren Haarsense hegemonie,
was het Sint Sebastiaan die de begeerde trofee won. Patrick
van Roessel schoot het laatste stukje van de vogel naar beneden. Voorlopig voor een jaar staat de beker te pronken in het
verenigingslokaal. Bij de individuele wedstrijd waren er twee
jeugdprijzen voor de junioren Thomas Goudsmits en Reinier
Raaijmakers. Jo Scholtze won de tweede prijs bij de volwassenen.
Gildefeest
Tijdens het gildefeest van Gildekring Maasland in Rosmalen
op zondag 6 juni, waren de schutters uit Oisterwijk wederom
succesvol. Het kwartet Patrick van Roessel, Peter van Loon,
Jan-Frans Knevel en Jack Goudsmits legden beslag op de
eerste prijs. Als beste viertal ontvingen zij de ”Korps”-prijs;
de hoogste eer voor het schieten met de handboog op wip.
Reinier Raaijmakers won de eerste prijs handboog op wip in
de categorie jeugd 14 t/m 17 jaar. Patrick van Roessel kon
zich als beste schutter van de dag Kampioen noemen en
kringhoofdman Jack Goudsmits behaalde de tweede prijs
Personeel.
Bisschop Hurkmans
Oisterwijk herdacht op zondag 26 juni de 500e geboortedag
van de eigen heilige Joannes Lenaertz met een plechtige
eucharistieviering in de Joanneskerk. Het gilde bracht bisschop Hurkmans vanuit de pastorie naar de kerk. Na de
dienst bracht het gilde op het gazon van De Lind de traditionele vendelgroet aan de bisschop en erehoofdman burgemeester Kortmann.
Roefeldag
Enige honderden kinderen gingen op zaterdag 26 juni op
bezoek in ’de grote mensenwereld’. Het was Roefeldag. Ruim
twintig van hen, vergezeld van enige vrijwilligers, genoten bij
het Sint-Sebastiaangilde van het trommen, vendelzwaaien en
schieten op de wip en doel. Vooraf keken zij naar de videofilm.

Land van Cuijk
Drukke tweede pinksterdag in Beugen
Zeer waarschijnlijk als eerste in Nederland heeft het Sint
Antonius, Sint Sebastianus- en H.Sacramentsgilde van Beugen een eigen urnenvoorziening. Deze urnenvoorziening bij
het kapelletje op de hoek Heiveldsestraat/Brouwerstraat werd
ingezegend door pastoor Van de Steen, waarna door de familie Bonants de urn met de as van eredeken Wynand Bonants
bijgezet werd. De eerste deken nam het woord en heette de
familie Bonants, de pastooor en wethouder De Graad welkom. In zijn woord memoreerde hij dat het gilde een rijke
geschiedenis en traditie kent. Vandaag wordt daar weer een
stukje geschiedenis en traditie aan toegevoegd. Met de ingebruikname van de urnenvoorziening is het gilde, voor zover
bekend, de eerste vereniging in Nederland die dit voor haar
overleden leden heeft weten te realiseren. Na afloop van de
plechtigheden bezichtigden de gildenbroeders en –zusters
alsmede de genodigden de urnenvoorziening en begaven zich
daarna naar het gildehuis ’Het Posthuis”.
Koningschieten
Het was ook de dag van het traditionele koningschieten. Na
de loting werden de vogels voor de dames, de jeugd en de
senioren bevrijd door pastoor Van de Steen en beschermheer
Tien Reijntjens door elk een schot te lossen. Daarna was het
de beurt aan de gildebroeders en -zusters om uit te maken wie

de koningstitels in de wacht zouden slepen. De eerste vogel
die viel was van de jeugd. Hier was het Colinda Hermens die
de vogel met het 72e schot naar beneden haalde en hiermee
jeugdkoningin werd. De dames hadden meer moeite met de
vogel, maar met het 141e schot was het Doretty Willems die
de vogel verschalkte. De vogel bij de senioren bleek nogal taai.
Na enkele spannende ronden was het de eerste deken Cor
Bonants die de vogel met het 255e schot neer deed tuimelen.
Nadat de koningen met het zilver waren omhangen werd hun
een vendelhulde aangeboden op het kerkplein.

Colinda Hermens, Doretty Willems en Cor Bonants
Huldiging jubilarissen
In het gildehuis werden een drietal jubilarissen gehuldigd, die
25 jaar lid waren van het gilde, t.w. Doretty Willems, Johny
Willems en Elzebe Essers. Door de eerste deken kregen zij de
zilveren speld opgespeld en werd hen een oorkonde aangeboden. De dames ontvingen tevens een boeket bloemen.
Koninklijke onderscheiding voor Jan Centen
Ook Jan Centen werd in het
zonnetje gezet. Jan heeft in de
periode 1971 tot 2004 verschillende bestuursfuncties vervuld,
waaronder 11 jaar voorzitter. In
die periode werden er twee gildendagen gehouden. Ook zette
hij o.a. het kruisboogschieten en
het kienen op, kortom teveel om
op te noemen. Voor al die
inspanningen werd Jan benoemd
tot erebestuurslid van het gilde.
Zijn vrouw Ria werd een boeket
bloemen aangeboden. OnverJan Centen
wacht kreeg het gilde bezoek
van burgemeester K.van Soest
met echtgenote en Cas Arts, kabinetschef van de gemeente
Boxmeer. In zijn woorden gaf de burgemeester een opsomming van het vele vrijwilligerswerk dat Jan deed en doet voor
het gilde en veel andere verenigingen in Beugen. Hiernaast is
Jan voor de Kring van schuttersgilden actief in de commissie
Studie, Archief en Tentoonstelling. In zijn woorden zei de
burgemeester dat het Hare Majesteit behaagd heeft Jan Centen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau en
kreeg Jan de hierbij behorende versierselen opgespeld. Uiteraard waren er ook weer mooie bloemen voor zijn echtgenote.
Koning en koningin Koninklijk Sint Willibrordusgilde
Geijsteren in het huwelijk getreden
Op donderdag 6 mei 2004 traden de huidige koning van het
Kon. Sint Willibrordusgilde, Nick Willems en zijn koningin
Hanny Coopmans in het huwelijk in het gemeentehuis van
Meerlo-Wanssum. Enkele maanden voor het koningschieten
in juni 2003, zei Nick tegen Hanny: „Als ik koning word, dan
gaan wij trouwen!” Deze historische woorden is kracht bijge-

zet op 6 mei jl. De grote vreugde en hilariteit van het gewonnen koningschap van vorig jaar kregen dus hun vervolg. Nick
en Hanny hebben het aanbod van het gilde van Geijsteren
geaccepteerd en het gilde heeft hun huwelijk met gilde-eer
opgeluisterd.
Het huwelijk
Het gezelschap van gilde, familie en andere genodigden verzamelde zich bij het historische kasteeltje van Meerlo. Daar
was het wachten op het aanstaande bruidspaar dat te paard
onderweg was van Geijsteren naar Meerlo. Nick is namelijk
behalve koning ook de standaardruiter van het gilde. Nick en
Hanny arriveerden beiden precies op tijd met hun paarden
Duvel en Pallet. Na aankomst was er gelegenheid om de
koningskleren aan te trekken en wat verfrissing te nemen.
Vervolgens trok de stoet van gilde met het bruidspaar te
paard naar het gemeentehuis. De tocht door het dorp trok
heel wat belangstellenden. Bij het gemeentehuis werd het
bruidspaar ontvangen door mevrouw Ina de Schipper, ambtenaar der Burgerlijke Stand van de gemeente Meerlo-Wanssum. Tijdens de huwelijksplechtigheid vormden de gildebroeders een haag rondom de andere genodigden. De plechtigheid verliep perfect en zorgde voor de nodige emotionele
momenten. Na afloop heeft het gilde het kersverse bruidspaar weer begeleid naar het kasteeltje. Nick en Hanny zijn
toen weer te paard teruggegaan naar Geijsteren. ’s Avonds
heeft het gilde hun de gebruikelijke serenade gebracht door
het uitvoeren van de vendelgroet. Deze prachtige, zonnige
dag zal hun en het gilde nog lang heugen.
Erelid Sjeng Kleeven 50 jaar gildebroeder
Erelid Sjeng Kleeven is op de jongste jaarvergadering van het
Koninklijk Sint Willibrordusgilde uit Geijsteren gelauwerd.
Ôzze Sjeng was toen namelijk precies 50 jaar lid van het gilde.
Sjeng Kleeven is al in november 1936 lid geworden. Hij was
toen actief als lid tot 1948 en keerde na een periode van 17
jaar in 1965 weer terug als gildebroeder. Hij bekleedde verschillende bestuursfuncties van 1969 tot en met 1990. Binnen die periode was hij actief als deken-schrijver van 1975 tot
en met 1981 en als tweede gildemeester van 1983 tot 1985.
Vanaf 1963 tot 1995 (dus gedurende 32 jaar!) heeft hij samen
met zijn echtgenote Leen de kostuums van het gilde verzorgd. Daarnaast was hij verzorger van de tentoonstellingen
op vele gildedagen. Op 5 november 1993 is Sjeng tot erelid
van het gilde benoemd. Dat was ter gelegenheid van zijn
40-jarig jubileum als gildebroeder. Het afgelopen decennium
kan Sjeng tot de meest trouwe deelnemer aan optochten en
serenades van het gilde gerekend worden. Zijn enthousiasme
is een voorbeeld voor allen. Sjeng was bovenal ook de gildekoning van 1938!
Kringkoning Land van Cuijk komt uit Gelderland
Tijdens de kringgildedag te
Haps wist koning Tonnie Roelofs van het Sint Gregoriusgilde
uit Heumen (Gelderland) de
koningsvogel te verschalken.
Het Sint Gregoriusgilde uit het
Gelderse Heumen is sinds vorig
jaar aangesloten bij de Kring
Land van Cuijk. Het was een
zeer spannende strijd, die eindigde met het welgemikte schot
van de zeer trotse kringkoning
Tonnie Roelofs .
Koning schieten in Zeeland
Koning Tonnie Roelofs en zijn
Een schitterende dag met veel koningin
hoogtepunten. In de vroege
ochtend van 31 mei ging de muziekgroep op pad om reveille
te blazen. Daarna werd een ontbijt genoten en om 08.00 uur
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ten de vendeliers een vendelgroet.
Zilveren huwelijk staande deken Cor van Loy
Op 12 juni hebben ze met zijn allen het 25-jarig huwelijk van
Cor en Marianne van Loy-van der Weele mee opgeluisterd en
gevierd. ’s Middag om 14.00 uur een plechtige Gildemis in
de kerk en ’s avonds een zeer gezellige feestavond bij het Witte
Huis. In 2003-2004 koningspaar van het gilde en twee weken
later 25 jaar getrouwd.

Koningschieten op 31 mei. Koning Cor van Loy hangt de sjerp om bij de
nieuwe ere-hoofdman mevrouw W.C. Doorn-van der Houwen, burgemeester van Zeeland (gemeente Landerd)
stond het gilde aangetreden bij De Heihorst, om vandaar het
koningspaar Cor en Marianne van Loy thuis af te gaan halen.
Er was op hen gerekend en met koffie, thee en cake werd even
rust genomen. Daarna te voet naar de pastorie, om de genodigden af te halen en naar de kerk te begeleiden. Gildeheer
pastoor Bougie verbleef in Duitsland en daarom kwam rector
Miltenburg uit Den Bosch de H.Mis opdragen. Tijdens deze
viering werd burgemeester W.C. Doorn-van der Houwen
officieel geïnstalleerd als ere-hoofdman en kreeg de hoed, de
sjerp en de nieuwe sikkel aangereikt. Onder heerlijke weersomstandigheden werd er gestreden en om half 4 reeds viel bij
het 141e schot de vogel naar beneden en was, bijna niet te
geloven maar heel waar, Antoon van der Ven de nieuwe
koning en Angela zijn vrouw koningin. De vier koningskinderen konden hun emoties amper de baas. Het scheidende
koningspaar kreeg een oorkonde waarop de 17 hoogtijdagen
stonden vermeld. Zelf schonken zij een modern en mooi zilveren koningsschild aan het gilde. Het trotse koningsgezin
trok daarna over de Brand, waar Antoon geboren is, langs het
huis van zijn ouders mee naar de kerk. Om goed 5 uur werd
het Danklof verzorgd door Henk Hoogenboom. Daarna
werd in de pastorietuin de erewijn geschonken. De pastoor
was dit jaar aan de beurt om gastheer te zijn.
Tegen kwart voor zeven kwamen ze bij het Gildehuys aan,
waar Theo en Ellie voor een heerlijk diner hadden gezorgd.
Met de uitreiking van de vele prijzen, de receptie en een
gezellig samenzijn werd rond half 11 een lange, vermoeiende,
maar schitterende dag afgesloten.

Bezoek aan de Watersteeg in Uden
Voor het 3e jaar op rij ging een deputatie van koningspaar,
koningsdochter, vaandrig, vendelier, bazuinblazers en tamboer naar Verzorgcentrum Watersteeg in Uden. Op deze 22
juni vierde men het ’Kersenfeest’ voor de bewoners en de
familie. Voor deze zeer hulpbehoevende mensen is het even
een afwisseling om met kleuren en geluiden iets aparts te
brengen. Ook dat is een gildetaak, die ze telkens gaarne vervullen.

De groep, die in de Watersteeg in Uden op 22 juni een optreden
verzorgde
Sint Jacobuszondag in Zeeland
Op het Hoogfeest van Sint. Jacobus Major, zondag 25 juli,
viert het Sint Jacobusgilde de dag van de parochiepatroon en
de patroonheilige van het gilde. Met een plechtige H. Mis
met gilde-eer en een bezoek aan Zorgcentrum Compostella
in Zeeland zelf laten ze ook de minder mobiele bewoners
deze feestdag mee vieren. Na de middag zijn er onderlinge
schietwedstrijden om o.a. de wisselbeker, waarna de
gebruikelijke barbecue wordt gehouden.
Nieuw koningspaar Onze Lieve Vrouwegilde Holthees
Op tweede Pinksterdag vierde het Onze Lieve Vrouwegilde
Holthees haar jaarfeest. Deze dag begon met een H.Mis in de
Maria-kapel van Holthees waar de overleden gildebroeders
werden herdacht. Na de H.Mis vond de jaarvergadering
plaats in het gildehuis. ’s Middags om half 4 vertrok het gilde
vanaf het gildehuis naar het schietterrein waar de vogel op
zijn post werd gezet. Na 240 schoten is de nieuwe koning
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Het nieuwe koninklijk gezin Van der Ven-Noijen op bezoek bij de vroegere
top-vendelier Frans Zwanenberg, die aan de stoel gekluisterd is, en die
door zijn vrouw Riek wordt verzorgd
Opluistering E.H. Mis in Uden op 6 juni
Het gilde was uitgenodigd om in de Pius X kerk in Uden de
eerste H.Mis van Tom Corstjens op te luisteren. De neomist
werd bij de Petrus(koepel)kerk afgehaald en naar de Pius X
begeleid, waar de plechtigheden met gilde-eer werden
gevierd. Na de Mis vond een overvendeling plaats en brach-

Koningspaar 2004 Onze Lieve Vrouwegilde Holthees

bekend. Dit is Willy Pingen die samen met zijn koningin Jacqueline Pingen-Delissen het koningspaar vormt van het Onze
Lieve Vrouwegilde. Na terugkeer naar het gildehuis werd de
erewijn geschonken en werd Willy Pingen als nieuwe koning
gehuldigd. Willy is in zijn dagelijks leven productiemedewerker en vader van twee dochters die alle twee jeugdige zilverdragers zijn. Hij is sinds 1985 lid van het gilde en sinds enkele
jaren commandant. Er werd dit jaar ook weer jeugdkoning
geschoten en na 87 schoten wist Anton de Groot de vogel
naar beneden te halen.
Peter Verberk de nieuwe koning van het
Sint Theobaldusgilde Overloon
Op zondagmorgen werd om 6 uur weer op diverse plaatsen
in het dorp de reveille geblazen, zodat iedereen wist dat het
jaarlijks koningschieten weer zou plaats vinden. Want ook de
oudste vereniging van Overloon blijft vernieuwend bezig
waarbij de oude gildetradities in een nieuw licht worden
gesteld.
Om 10 uur was er de H.Mis met gilde-eer, die werd bijgewoond door burgemeester Van Soest en de erevoorzitter Jan
Jacobs. Na de H.Mis werd de eed van trouw afgelegd aan het
kerkelijk en wereldlijk gezag, waarbij de drum-showband het
Wilhelmus ten gehore bracht. Voordat men ’s middags ging
koningschieten, werden eerst enkele leden gehuldigd. Chantal Arts ontving het diploma voor trompet B. Wendy Arts
kreeg het draaginsigne opgespeld van de Bond van Muziekgezelschappen vanwege haar 10-jarig lidmaatschap bij de
drum-showband. Eric van Bakel en Herman Kroef werden
gehuldigd vanwege hun 12,5 jaar lidmaatschap bij het gilde.
Vervolgens huldigde de voorzitter de broers Arie en Machiel
Cornelissen, die al 25 jaar lid zijn van het Sint Theobaldusgilde. Daarna kon het koningschieten aanvangen. Bij de senioren kwam de vogel met 93 schoten naar beneden. De gelukkige hier was Francien Janssen-Beckers. Bij de jeugd was het
Sjors Loonen, die met 53 schoten de vogel naar beneden
haalde. Bij de publieksvogel was het Harry Wouters die met
105 schoten de laatste resten naar beneden haalde. De
nieuwe koning was Peter Verberk, die met het 111e schot de
vogel wist te verschalken. Men kan weer terugzien op een in
alle opzichten geslaagd koningsfeest, waarin ook het weer
meewerkte en dat hopelijk volgend jaar weer z’n vervolg zal
mogen krijgen.

Koning Peter Verberk met zijn koningin

Baronie en Markiezaat
Gilde Sint Joris Rijsbergen heeft na 42 jaar een nieuwe
hoofdman
Op zondag 20 juni 2004 waren bestuur van de kring van
schuttergilden Baronie en Markiezaat, hun aangesloten gilden en gilden uit het buurland België uitgenodigd door het
Sint Jorisgilde te Rijsbergen. Deze uitnodiging had een speciale reden. Na 42 jaar hoofdman van het Sint Jorisgilde Rijs-

bergen te zijn geweest, besloot C. Pellens die functie neer te
leggen. De schuttersleden gaan terug tot een ver verleden. De
scheidende hoofdman en zijn voorvaderen hebben ook een
deel van dat verleden als gildebroeder geleefd. Het heeft het
leven van C. Pellens en diens echtgenote voor een groot deel
beïnvloed. Wanneer een gildebroeder het van zijn vader met
de paplepel heeft ingegeven gekregen, is dat ook geen wonder. In zekere zin is zijn leven hierdoor ook gevormd. Er was
een basis gelegd binnen de familie om als een gildebroeder
op te groeien.
Het Sint Jorisgilde Rijsbergen is uitgegroeid tot een gilde wat
binnen de kring maar ook daarbuiten zijn bekendheid heeft
gekregen als een gilde van deze tijd. Hier heeft Cees tezamen
met zijn gildebroeders in de vele jaren van zijn hoofdmanschap en daarbij trouw aan het gilde te zijn, hard aan gewerkt.
Op 28-jarige leeftijd heeft Kees, na het overlijden van zijn
vader Frans Pellens, het hoofdmanschap op zich genomen.
Ook de grootvader van Kees was hoofdman van gilde Sint
Joris. Hieruit blijkt dat in de gilden vaak leden uit dezelfde
familie van generatie op generatie lid zijn, maar dat zij ook
vaak elkaar opvolgen in bepaalde functies.
Kees heeft vele verdiensten binnen het eigen gilde maar ook
in een groter gildeverband zoals bij de Kring van Schuttersgilden Baronie en Markiezaat, waar Kees vele jaren en nu
nog steeds leiding geeft aan de vendelcommissie. Gilde Sint
Joris is ook aangesloten bij het Verbond van Sint Jorisgilden
in de Noorder Kempen van België. Ook hier heeft Kees zijn
sporen verdiend door alle vergaderingen van dit verbond bij
te wonen en heeft hier ook in de besluitvorming zijn steentje
bijdragen.Kees is dan ook voor al deze activiteiten destijds
met een Koninklijke onderscheiding geëerd.
Jan Soffers die unaniem was gekozen tot de nieuwe hoofdman van het Sint Jorisgilde is geen onbekende voor het gilde.
Inmiddels is hij al ca. 25 jaar lid van het gilde. Jan Soffers
heeft ook in zijn jeugd reeds kennis gemaakt met het gilde,
doordat zijn vader en zijn oom ook lid waren. Dus ook hier
gaan familie- en gildetraditie hand in hand.
Nadat hij door de scheidende hoofdman was geïnstalleerd en
hem het hoofdmanschild was omgehangen, sprak de nieuwe
hoofdman zijn gildebroeders en de genodigden toe. Hij sprak
de wens uit om prettig te kunnen samen werken met de gildebroeders binnen de kring en onze Belgische gildebroeders
niet te vergeten. Nadien speldde hij Cees Pellens de onderscheiding op behorende bij ’ere hoofdman’.
De oude en de nieuwe hoofdman werden nog bijzonder hartelijk toegesproken door de voorzitter van de Kring van
Schuttersgilden van Baronie en Markiezaat, de opperhoofdman van het Verbond van Sint Jorisgilden van de Noorder
Kempen en door de hoofdman van het plaatselijk zustergilde
Sint Bavo. Hierna was het de beurt aan de vele aanwezige
gildebroeders en genodigden om hun felicitaties over te brengen.
Zilveren Pijlverschieting Schuttersgilde Sint Sebastiaan
Bergen op Zoom en Borgvliet
Op 16 mei j.l. vond in Bergen op Zoom weer de Zilveren
Pijlverschieting plaats. Het is al weer een jarenlange traditie
dat de boogschuttersgildes van Alphen, Gilze, Hoogerheide,
Raamsdonk en Bergen op Zoom in deze periode van het jaar
samenkomen op het historische Ravelijn in Bergen op Zoom,
om onderling uit te maken wie zich voor een jaar de eigenaar
van de fraaie Zilveren Pijl mag noemen. Helaas konden dit
jaar de gildes van Gilze en Hoogerheide niet aanwezig zijn,
maar de strijd was er niet minder om. Nadat alle schutters 25
pijlen geschoten hadden, schoten de beste viertallen van elk
gilde nog 5 pijlen om tot de uiteindelijke winnaar te komen.
Dit jaar was het, en niet voor de eerste keer, het gilde van
Alphen aan wie hoofdman Van Kaam de prijs uit mocht reiken, Raamsdonk was de runner up en het thuisgilde van Bergen op Zoom moest genoegen nemen met de derde plaats.
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Het is steeds weer een kleurrijk en boeiend evenement, dat
mede door de goede weersomstandigheden toch weer een
redelijk aantal bezoekers trok, ondanks veel andere activiteiten op deze zelfde dag. Een goede gelegenheid voor mensen die weinig van het gildegebeuren weten, om eens persoonlijk kennis te maken met gildebroeders en hun activiteiten, en die belangstelling lijkt ook toe te nemen, een goede
zaak voor het gilde. De sfeer is altijd uitstekend, net als de
catering, en er is natuurlijk nauwelijks een betere locatie voor
gilde-acitivteiten te bedenken dat dit Ravelijn, onderdeel van
de vestingwerken zoals ooit door Menno van Coehoorn aangelegd.
Jac Wagemakers voor de tweede keer koning
Om 13.00 uur komen de broeders en zusters van Sint Sebastiaan uit Oudenbosch bij elkaar in café ’t Groene Woud voor
het traditionele koningschieten. Begonnen wordt met loten
voor de volgorde van schieten, er zijn 14 schutters. Dan steekt
de hoofdman traditiegetrouw de kaars aan voor het schilderij
van Sint Sebastiaan en opent hiermede officieel het koningschieten.
Dan richt hij het woord tot de genodigden, mevrouw Kessel
en Annie Gouverneur. In 2000 hebben zij voor de hoeden
gezorgd die de broeders nu met trots dragen. Om hen te
bedanken krijgen zij een zilveren onderscheiding
„BEDANKT” als vrienden van Sint Sebastiaan.
Om 2 uur gaat ieder in optocht met de trom en vaandel
voorop naar de schietweide, waar de versierde boom staat
opgesteld. De vogel, 12 meter hoog, schudt door de wind
stevig heen en weer. Twee keer trekken ze om de boom en
dan volgt de toespraak van de hoofdman. Hij verwelkomt de
belangstellenden en wenst de broeders en zusters een sportieve middag. Martin de Bont schiet als ere-hoofdman dit
jaar het openingsschot, gevolgd door koning Piet Aarts. Dan
volgen de broeders en zusters volgens loting. Jack Wagemakers schiet in de 8e ronde de vogel op zijn kant. De wind had
nu vrij spel en enkele schoten later viel de vogel spontaan bij
een windvlaag, zonder dat er op geschoten was. De overheid
besliste: we zetten hem terug, hij is niet geraakt. Dan start het
schieten weer, de vogel staat nu op scherp, de sfeer wordt
spannender. Deken Diny Wagemakers heeft een raak schot,
de vogel kantelt, maar valt niet. Met een hoogrode kleur kijkt
ze nog naar de vogel, bijna! Hierna volgen er nog wel treffers,
maar om 15.35 uur bij het 185e schot valt de vogel bij gildebroeder Jac Wagemakers. Hij is nu voor de 2e keer koning. Na
felicitaties begint het schieten op de ballonnen, ook de gasten
mogen meedoen voor 1 0,50 per kapotte ballon. De gasten
uit Raamsdonk, Sprundel en Bergen op Zoom dachten, dat
ze bij een kapotte ballon moesten betalen, maar toen ze
zagen, dat er 1 0,50 werd uitbetaald schoten ze ineens veel
beter. De sfeer was buitengewoon goed.
Na het buffet volgt de huldiging van de nieuwe koning. Maar
eerst wordt door de oud-koning Piet Aarts zijn koningsschild

getoond en de tekst voorgelezen. Zijn vrouw Greet hangt het
schild aan het koningskazuifel bij de andere koningsschilden.
Dan draagt hij de kazuifel over aan de nieuwe koning Jac
Wagemakers. Wies als nieuwe koningin krijgt het kroontje en
de bloemen van Greet uitgereikt. Ten overstaan van de overheid en de broeders en zusters legt de nieuwe koning de eed
van trouw af, die aan zijn functie is verbonden. Dan vraagt de
luitenant hoofdman Piet Aarts naar voor. Deze was van 1996
tot 2001 deken schrijver van Sint Sebastiaan en hiervoor
krijgt hij een zilveren onderscheiding opgespeld. Na felicitaties volgt nog een gezellig samenzijn en wordt een spannende
dag afgesloten.
■

EERSTE INDOOR JEUGD
VENDELTOERNOOI
Georganiseerd door het
Sint Theobaldusgilde.
Zondag 28 november 2004
Sporthal Raayhal
Raaijweg 15 Overloon
Zaal open 10.00 uur
Prijsuitreiking 18.00 uur
Wij nodigen alle belangstellenden
van harte uit en wensen de jeugd een
sportieve strijd en gezellige dag toe.
De overheid van het
Sint Theobaldusgilde
Overloon.

Oproep aan de gilden in Maasland
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Enkele jaren geleden zijn voor de oprichting van een gilde in de
Kring Maasland de reclameborden van De Gildetrom uitgeleend. Deze zijn door een ander dan de organisator opgehaald,
maar niet teruggebracht bij de hoofdredacteur. Aan de betrokkene kan niets meer worden gevraagd, maar misschien weet
iemand anders uit de kring of de borden zijn gebruikt en waar
deze na gebruik zijn ingeleverd.
De Gildetrom is zeer onthand, omdat nu niet meer op gildefeesten, e.d. reclame voor het blad kan worden gemaakt.
Wil iedereen nog eens nagaan, waar de borden mogelijk via via
zijn gebleven. Het antwoord kan gegeven worden aan de hoofdredacteur.
Het koningspaar Wagemakers

IN MEMORIAM
Sint Antonius Abt, Deurne
Vrijdag 18 juni ontving het gilde het
droeve bericht dat
gildebroeder Sjef
Bankers (77) was
overleden. Sjef, een
gildebroeder in hart
en nieren uit een
echt gildegeslacht.
Bijna 60 jaar was hij
Sjef Bankers
lid van het gilde,
waarvan 50 jaar als
bestuurslid; 25 jaar was hij commandant
en de laatste 25 jaar was hij penningmeester. Bij zijn 50-jarig lidmaatschap is
hij koninklijk onderscheiden. Niets was
hem teveel voor het gilde, jarenlang heeft
hij het zilver en koper gepoetst. Samen
met zij echtgenote Miet verzorgde hij het
wassen en strijken van de vendels. Indien
mogelijk vertegenwoordigde hij het gilde
bij blijde of droeve gebeurtenissen zowel
binnen als buiten de kring. Hij was de
initiatiefnemer voor het oprichten van
een gildekoor binnen de gemeente en
was een groot voorvechter voor de verbroedering onder alle gildebroeders. Met
gilde-eer en onder grote belangstelling
van vele gildebroeders uit Kring Peelland hebben ze hem ten grave gedragen.
Zij zullen hem node missen, maar niet
vergeten.
Sint Antonius Abt, Deurne
Op 7 april 2004
ontviel ons Ties
Swinkels (77), 52
jaarlid van het gilde.
Zilverdrager-piekenier was zijn functie
binnen het gilde,
behalve de 2 jaar
dat hij koning was.
Ties was een zeer
Ties Swinkels
gelovig mens, wat
hij altijd, zeker binnen het gilde, duidelijk liet blijken. Zijn
parochiekerk noemde hij steevast “d’n
tempel”. Ook was hij een grote voorvechter van zijn Deurns dialect, dat hij
steeds met een gulle lach aan eenieder
verkondigde. Vooral deze gulle lach zullen zij node missen. Hij vertegenwoordigde het gilde diverse malen, o.a. in
Rome en Lourdes. Dinsdag 13 april
heeft zijn gilde hem begeleid naar zijn
laatste rustplaats,het St.Jozefkerkhof in
Deurne. Dat hij daar moge rusten in
vrede samen met zijn moeder en zus
Miet.
Sint Joris, Goirle
Op 20 mei 2004 overleed Jo Broek-van
Erven (91); een half jaar na haar man
Piet, oud hoofdman en erelid van het
gilde. Sinds zijn overlijden werd het
steeds stiller rond haar, hoewel zij nog

steeds veel bezoek kreeg. Op haar verzoek wilde zij graag op de hoogte blijven
van het gilde waar ze samen met Piet 67
jaar actief bij betrokken was. Zij wilde als
weduwelid verder gaan, wat volgens de
kaart via ballotage bevestigd moet worden. Dit gebeurde op 17 mei, drie dagen
voor haar plotselinge overlijden. Op 25
mei heeft het gilde haar met gilde-eer
begeleid naar haar laatste rustplaats. Zij
kan terugzien op een arbeidzaam leven
en een mooie oude dag. Binnen het gilde
blijven vele goede herinneringen voortleven.
Sint Jorisgilde Heeze
Op 11 mei 2004 is
toch nog onverwachts van ons
heengegaan gildebroeder Frans van
Stratum (81). Frans
is 69 jaar gildebroeder geweest. In die
periode was hij 11
jaar Jonge Deken.
Frans van Stratum
Hij was in het bezit
van het gouden
schild met lustrumrozet van Kring Kempenland. Bovendien was hij in het bezit
van de onderscheiding 60 jaar lid van het
Sint Jorisgilde Heeze. Frans was in hart
en nieren een gildeman. Nooit werd er
vergeefs een beroep op hem gedaan. Ze
zullen Frans missen.
Sint Joris, Hoogeloon
Op 21 januari 2004
is te Vessem overleden gildebroeder
Frans
Slenders.
Frans is 36 jaar
trouw lid geweest
van het gilde. Frans
was altijd aanwezig
tot zijn gezondheid
het niet meer toeFrans Slenders
liet. Frans heeft
jaren de door het
gilde geadopteerde Mariakapel onderhouden. Frans is op 26 januari met gildeeer naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Sint Joris - Sinr Barbara, Maarheeze
Op 12 mei 2004 is
overleden
Gerrit
van de Klundert
(70) van het gilde
Sint Joris - Sint Barbara te Maarheeze.
Na klachten tijdens
een vakantie op
Cuba begin maart
bleek al gauw dat
Gerrit van de Klundert Gerrit ongeneeslijk
ziek was. Gerrit was
lid van het gilde sinds december 1990.
Als lid van de commissie ’Schutse’ verzorgde hij regelmatig de bediening tijdens de wekelijkse clubavonden. Bij het
uitrukken van het gilde was hij steeds

aanwezig waarbij hij met zichtbare trots
zijn taak als zilverdrager uitvoerde. Nooit
zat hij om een praatje verlegen en ook als
donateur liet hij zich van zijn beste kant
zien. Op 17 mei is Gerrit met gilde-eer
begeleid naar zijn laatste rustplaats. Zijn
gildebroedersj zullen zich Gerrit blijven
herinneren als een vrolijk en sympathiek
gildebroeder en wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Sint Joris – Sint Barbara, Maarheeze
Wederom werd het
Sint Joris – Sint
Barbaragilde opgeschrikt door het
overlijden van een
gildebroeder. Op 4
juni 2004 is Cees
van Kollenburg, (64
jaar jong), overleden. Nog aanwezig
Cees Kollenburg
op de teerdag van 1
mei en nu reeds
overleden. Een bezoek aan de dokter
maakte al snel duidelijk dat Cees ongeneeslijk ziek was. De dood kwam ook
nog ongelofelijk snel. Sinds 1994 was
Cees lid. Cees was trots op zijn gilde en
stond altijd klaar als een beroep op hem
werd gedaan. Bij het optreden van het
gilde was Cees steeds van de partij. Men
zal zich hem blijven herinneren als een
goedlachs en met droge humor relativerende man die soms de dingen wat zwart
/ wit zag. Zij hadden hem graag gegund
dat hij langer van zijn pensioen en het
zojuist gereed gekomen nieuwe huis,
samen met zijn vrouw en kinderen, had
kunnen genieten. Cees is met gilde-eer
begraven.
Sint Joris, Rijsbergen
Donderdag 29 april hebben we afscheid
moeten nemen van gildebroeder Cees de
Koning. Cees was een echte gildebroeder, vendelier, die de gildetradities hoog
in het vaandel meedroeg. Trouw aan het
wereldlijk en kerkelijk gezag broederschap en dienstbaarheid waren voor
Cees heel gewoon. Dienstbaar stelde hij
zich op voor iedereen, die er om vroeg of
waarvan hij vond dat het nodig was.Bij
de kring Baronie en Markiezaat trad hij
tijdens de kringdagen en andere wedstrijden op als jurylid. De dodenherdenking, de demonstraties op de school
hadden altijd nog een betekenis voor
hem, al zou er maar iemand bij zijn die
het vendelen wilde leren. Buiten het gilde
was Cees actief in Rijsbergen met het
vrijwilligerswerk voor het welzijn van
ouderen. Voor hen had hij altijd veel tijd
en een luisterend oor. Hij was een man
met weinig woorden, met veel begrip
voor de medemens.
Kloveniersgilde Sint Antonius Abt,
Terheijden
Jan Snellens (91) was het derde kind uit
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een gezin van zeven
kinderen en is geboren en getogen in
Terheijden.
Jan
leefde als een echte
polderjongen
en
groeide op in de
echte natuur. Van
beroep was hij metselaar. Vanaf zijn
14e tot aan zijn 64e
Jan Snellens
jaar heeft hij dit
beroep uitgevoerd. Jan was een echte
verenigingsman, zowel lid van de visclub
als van de kruisboogvereniging. Van de
laatstgenoemde 50 jaar. Het jubileum
niet meer heeft mee mogen maken. Zijn
grootste hobby was Kloveniersgilde Sint
Antonius Abt waarvan Jan drieënzeventig jaar lid was. Jan was een goede schutter vele prijzen getuigen hiervan.
Momenteel is het Sint Antonius Abt
Gilde druk doende met het bouwen van
een eigen gilde lokaal. Op 2 juni zou Jan
als oudste lid van het gilde de eerste steen
mogen leggen. Helaas heeft hij dit niet
meer mee mogen maken: op 30 mei is hij
overleden. Jan laat een grote leegte achter
zowel bij zijn familie als de visclub, Kruisboogvereniging en het Kloveniersgilde
Sint Antonius Abt.

Gildemusea
Limburgs Schutterij Museum
Na in Hoensbroek en Stramproy gevestigd te zijn geweest, kwam het Schutterij Museum
in 2001 tot stand in een zijvleugel van het welbekende Missiemuseum in Steyl Tegelen,
gemeente Venlo. Aan de hand van koningszilver, veel uniformen en gildekledij (op paspoppen), geweren en sabels wordt het verhaal verteld over de Limburgse schutterijen.
Limburgs Schutterij Museum Steyl, bij het veer Steyl-Baarlo, Veerweg 24d, 5935 BK
Steyl, tel. 077-3735284. Geopend op dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur of op
afspraak.
Entree volwassenen 1 2,00; 65+ 1 1,50; kinderen 4-14 jaar 1 1,00.
Gelders Schuttersmuseum
Ontstaan in 1990 uit een initiatief van 7 Didamse schutterijen, groeide dit museum in
1996 met steun van de Gelderse Federatie van Schuttersgilden ‘St. Hubertus’ uit tot het
Gelders Schuttersmuseum. Hierin is een aantrekkelijke collectie vaandels, vendels, sjerpen, uniformen, penningen, medailles, foto’s, documentatiemateriaal enz. verzameld.
Daarnaast zijn er audio-visuals en rondleidingen.
Gelders Schuttersmuseum, Raadhuisstraat 9, 6942 BE Didam, tel. 0316-227520 tijdens
openingstijden, daarbuiten via het gemeentehuis: tel. 0316-291111. Internet: schuttersmuseum@planet.nl of schuttersmuseum@liemersmuseum.nl. Geopend woensdag,
donderdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur (1 maart tot 1 oktober) of van 14.00 tot
16.00 uur (1 oktober tot 1 maart).
Entree 1 2,00; 10 t/m 17 jaar of 65+: 1 1,00; groepen vanaf 6 personen: 1 1,50.

Gekke Maandag in Velden eind januari

Sint Sebastiaan van Willem III,
Tilburg
Op eerste Paasdag, 11 april 2004, overleed Martin Kempenaars (83). Hij was
een trouwe en actieve gildebroeder,
bekleedde verschillende functies zoals
cornet, oudraad en schrijver, totdat zijn
gezondheid hem dit belette, maar op de
gilde-avond was hij er op zijn vaste plekje
aan tafel en noteerde de schietresultaten
van zijn broeders. Hij blijft onder ons,
maar wij zullen hem erg missen.
Dat zij allen rusten in vrede

■

In Velden bij Venlo vindt sinds onheugelijke tijden de ’Gekke Maondaag’ plaats, op de
laatste maandag van januari. Het is een carnavalistisch aandoend gebeuren, dat - dat staat
wel vast - hoogst uitzonderlijk en mogelijk uniek is. Over de ouderdom en oorsprong is
weinig bekend.
Eén van de lezingen is, dat het geboren zou zijn uit ergernis en frustratie van plaatselijke
jongelui. die uitgesloten waren van de teerdagen rond 20 januari van het Gilde van Sint
Sebastianus. De statuten sloten namelijk vrijgezellen uit.
Als reactie zouden ze een maandag later met Gekke Maondaag zijn begonnen. De eerste
berichten en foto’s gaan tot dusver terug naar de 20er jaren. Een werkgroep is nu aan de
slag om nu voor eens en altijd te achterhalen, hoe oud deze traditie is en wat de achtergrond echt met het gildewezen te maken heeft
Een vraag die de werkgroep graag beantwoord zou zien is, of ook in andere plaatsen met
gilden, die ook in januari/februari hun patroonheilige en hun teerdagen hebben en statuten die vrijgezellen/ jongelui uitsloten of nog uitsluiten, jongelui als reactie bepaalde
gebruiken in gang hebben gezet. Dat zou immers niet vreemd zijn. Ook over soortgelijke
gebruiken in deze periode, die inmiddels niet meer bestaan, ontvangt de werkgroep graag
informatie.
Reactie aan Theo Fransen.
Stalbergweg 158, 5913 BV Venlo of e-mail: th.fransen@zonnet.nl
Voor alle inlichtingen bij voorbaat dank.

Oproep Sint-Jorisgilde Heeze
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Zoeken naar: programmaboekje
In 1929 hebben wij het 500 jarig bestaan gevierd.
Ter gelegenheid van dit feest is er een programmaboekje (feestgids) verschenen. Helaas hebben
wij alleen een kopie van dit boekje. Wie kan ons
helpen aan een origineel boekje? De tekst op de
voorzijde is: „1429-1929 Feestgids voor de Internationale Schutter- en Gildefeesten te Heeze ter
herdenking van het 500- jarig bestaan van het Sint
Joris-gilde op 19 en 20 mei 1929”. Natuurlijk zijn
ook krantenartikelen, attributen en foto’s en dergelijke van harte welkom.
Rens Guitjens,
Secretaris Sint Jorisgilde Heeze

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX Liessel (0493) 34 25 68
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WILLIGERS

makers van vaandels,
vendels en andere
gildeattributen
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Goud en zilversmederij
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk
Eenveelzijdigassortiment
voorschutterij,gilde,
muziekenshowband.
Comfortabeleuniformen
meteenperfectepasvorm
vooreenherkenbare
identiteiteneen
stijlvolle
presentatie.

• Go ud en Z i l ver
• Rep arati es
• Veran d er i n gen
• Ni eu w w er k
• Ei gen on tw er p
• Gi l d ewer k
• Graver en

John Bijsterveld
Meester Goudsmid/ Edelsmid
SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669
info@seezo.nl/www.seezo.nl

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89
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Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Agenda
Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenvallende gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep
op u om dit bij het organiseren van uw gildefeest te voorkomen.
Met overeenstemming tussen de betreffende kringbesturen en
gilden zijn maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel.
Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vademecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde
gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te
verkrijgen.

GILDENFEESTEN IN 2005
22 mei
NBFS-toernooi kruisboog op wip bij Sint Antoniusabtgilde Vorstenbosch.
05 juni
Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbaragilde
Mierlo.
12 juni
Kringdag Peelland, Sint Antonius Abt Lierop.
19 juni
Kringdag L.v.Cuijk, Sint Theobaldusgilde Overloon
19 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde
Alphen.
26 juni
Liefdadigheidsfestijn bij O.L.Vrouwe-Willibrordus te Wintelre.
03 juli
Kringdag Maasland, SintJorisgilde Berlicum.
21 augustus
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Joris Moergestel.
28 augustus
Vrije gildendag bij Gilde Salvator Mundi te Oeffelt.
04 september
NBFS-toernooi geweerschieten bij Sint Hubertusgilde Berkel.
11 september
Vrij gildenfeest, Sint Antonius & Abtgilde Deurne.
18 september
NBFS-toernooi V-T-B-S bij Sint Barbaragilde Ravenstein
08 oktober
Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering Sint Martinusgilde
Waalre.

92

GILDENFEESTEN IN 2006
07 mei
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Antonius Abt Liempde
21 mei
Kringdag Peelland, Sint Hubertus Liessel
11 juni
Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde Eersel.
25, 26 en 27 augustus
Europees Schutters Treffen in Bernheze
03 septenber
NBFS-toernooi geweerschieten, Sint Ambrosiusgilde Teteringen.
03 septenber
Vrij gildenfeest, Sint Sebastiaans Gilde, Oirschot.
GILDENFEESTEN IN 2007
20 mei
Kringdag Peelland, Sint Willibrordus Bakel
27 mei
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kw. van
Oirschot
(optie Sint Jorisgilde Diessen)
03 juni
Kringdag Kempenland, Sint Joris en Barbaragilde Maarheeze.
10 juni
Vrij gildenfeest Sint Sebastiaangilde Lage Mierde.
19 augustus
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Sebastiaangilde Hoogeloon
GILDENFEESTEN 2008
17 september
NBFS-toernooi V-T-B-S, bij Heilig Sacramentsgilde Hulsel.

